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5010. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
Vladi Republike Slovenije (ZVRS-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije
(ZVRS-C)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-C), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. novembra
2000.

Št. 001-22-196/00
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS-C)

1. člen
V zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,

št. 4/93, 23/96 in 47/97) se 8. člen spremeni tako, da se
glasi:

“Vlado sestavljajo predsednica oziroma predsednik vla-
de in ministrice oziroma ministri.

V vladi so ministri za:
– notranje zadeve,
– zunanje zadeve,
– finance,
– obrambo,
– pravosodje,
– gospodarstvo,
– promet,
– kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– okolje in prostor,
– kulturo,

– šolstvo, znanost in šport,
– zdravstvo,
– delo, družino in socialne zadeve,
– informacijsko družbo.
Poleg ministrov iz prejšnjega odstavka ima lahko vlada

tudi največ dva ministra brez resorja.“

2. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Predsednik vlade lahko določi ministra, ki ga nadome-

šča v primeru odsotnosti ali zadržanosti.
Predsednika vlade ni mogoče nadomeščati pri oprav-

ljanju nalog, ki se nanašajo na zaupnico vladi ter na imeno-
vanje in razrešitve ministrov.“

3. člen
Črta se 19. člen.

4. člen
IV. poglavje se spremeni tako, da se glasi:

“IV. ORGANIZACIJA VLADE

22. člen
Predsednik vlade ima urad predsednika vlade.
Urad predsednika vlade opravlja strokovne in druge

naloge za predsednika vlade.
Urad predsednika vlade vodi vodja urada predsednika

vlade, ki ima položaj direktorja vladne službe, ki je neposre-
dno odgovoren predsedniku vlade.

23. člen
Predsednik vlade lahko ustanovi strateške svete. Z ak-

tom o ustanovitvi se določijo naloge in delovno področje
strateškega sveta. Strateški sveti v okviru svojega delovnega
področja na predlog predsednika vlade obravnavajo posa-
mezna vprašanja ter svetujejo in pripravljajo mnenja za pred-
sednika vlade.

Člane strateškega sveta imenuje predsednik vlade.
Z ustanovitvijo strateškega sveta se seznani vlada na

prvi naslednji seji po ustanovitvi.

24. člen
Strateški svet praviloma vodi ministrski svetnik. Ministr-

skega svetnika imenuje in razrešuje vlada na predlog pred-
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sednika vlade. Ministrskemu svetniku preneha funkcija z
dnem prenehanja funkcije predsedniku vlade, z odstopom
ali razrešitvijo.

Ministrski svetnik svetuje in oblikuje predloge za pred-
sednika vlade pri njegovem izvajanju ustavnih in zakonskih
pooblastil glede skrbi za enotnost politične in upravne usme-
ritve vlade ter usklajevanja dela ministrov.

Za pravice ministrskega svetnika glede plače, nadome-
stil, drugih osebnih prejemkov, povračil, socialnega zavaro-
vanja in dopustov ter pravic po prenehanju mandata se
smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v dr-
žavnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91,
2/91-I in 4/93).

25. člen
Vlada ima generalni sekretariat vlade, ki opravlja koor-

dinacijske in strokovne naloge za vlado. Generalni sekretari-
at vlade vodi generalni sekretar.

Generalni sekretar po navodilih predsednika vlade skr-
bi za pripravo sej vlade in izvrševanje njenih odločitev ter
opravlja druge naloge v zvezi z organizacijo dela v vladi in
vladnih službah.

Generalni sekretar vlade je predstojnik vseh vladnih
služb, razen tistih, ki jih vodijo ministri brez listnice in direk-
torji, ki so neposredno odgovorni predsedniku vlade.

Generalni sekretar vlade je za svoje delo odgovoren
vladi. Generalnega sekretarja imenuje in razrešuje vlada na
predlog predsednika vlade.

Generalnemu sekretarju vlade preneha funkcija z od-
stopom ali z razrešitvijo oziroma z dnem prenehanja funkcije
predsednika vlade.

Generalni sekretar ima glede vodenja vladnih služb iz
tretjega odstavka tega člena enaka pooblastila in odgovor-
nosti, kot jih ima minister do organov v sestavi ministrstva.

25.a člen
Za opravljanje strokovnih nalog vlade se ustanovijo vla-

dne službe.
Vladne službe ustanovi vlada s svojim aktom.

25.b člen
Vladno službo vodi minister brez listnice ali direktor.
Direktorja vladne službe, ki je neposredno odgovoren

predsedniku vlade, imenuje in razrešuje vlada na predlog
predsednika vlade.

Ostale direktorje vladnih služb imenuje in razrešuje
vlada na predlog generalnega sekretarja vlade in so temu
tudi neposredno odgovorni.

Minister brez listnice in direktor, ki je neposredno od-
govoren predsedniku vlade, imata pri vodenju vladne službe
enaka pooblastila in odgovornosti kot ministri glede vodenja
ministrstev.

25.c člen
Vlada lahko na predlog predsednika vlade ali ministra

imenuje državnega sekretarja, ki opravlja strokovno delo na
širših zaokroženih področjih v okviru ministrstva oziroma v
uradu predsednika vlade.

Državni sekretar pomaga predsedniku vlade oziroma
ministru pri opravljanju funkcije v okviru pooblastil, ki mu jih
da predsednik vlade oziroma minister.

Državnemu sekretarju preneha funkcija z odstopom in
z razrešitvijo. Ob prenehanju funkcije predsednika vlade ali
ministra mora državni sekretar novemu predsedniku vlade
oziroma ministru ponuditi svoj odstop z dnem njune prisege.

Državnega sekretarja razreši vlada na predlog tistega,
ki je predlagal njegovo imenovanje.“

5. člen
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev

(Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99) se uskladi z
določbami tega zakona najkasneje v šestih mesecih od dne,
ko prisežejo ministri.

6. člen
Od dne, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uve-

ljavitve zakona iz 5. člena tega zakona nadaljujejo z delom:
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti kot Ministrstvo

za gospodarstvo z delovnimi področji Ministrstva za eko-
nomske odnose in razvoj, razen delovnega področja nadzo-
ra nad državnimi pomočmi in delovnega področja Urada
Republike Slovenije za makroekonomske analize, Ministrstva
za gospodarske dejavnosti in delom delovnega področja
Ministrstva za znanost in tehnologijo, ki se nanaša na tehno-
logijo, ter Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem, kot
jih določajo prvi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 4.
člena, 6. člen, prvi odstavek 16. člena in 17.a člen zakona
o organizaciji in delovnem področju ministrstev;

– Ministrstvo za šolstvo in šport kot Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport z delovnima področjema Ministrstva
za šolstvo in šport in Ministrstva za znanost in tehnologijo,
razen tistega dela delovnega področja, ki se nanaša na
tehnologijo, kot ju določata 14. in 16. člen zakona o organi-
zaciji in delovnem področju ministrstev;

– Ministrstvo za promet in zveze kot Ministrstvo za pro-
met z delovnim področjem Ministrstva za promet in zveze,
kot ga določa 13. člen zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev, razen delovnega področja Uprave Re-
publike Slovenije za telekomunikacije, področja poštnega in
telekomunikacijskega prometa ter telekomunikacijskih zvez
in sistemov ter področja inšpekcijskega nadzora za poštni in
telekomunikacijski promet, telekomunikacijske sisteme in
zveze v delovnem področju prometnega inšpektorata Repu-
blike Slovenije;

– Urad Republike Slovenije za makroekonomske anali-
ze in razvoj kot vladna služba, ki jo vodi direktor, ki je
neposredno odgovoren predsedniku vlade.

Delovno področje Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj, ki se nanaša na nadzor nad državnimi pomočmi,
preide v delovno pristojnost Ministrstva za finance.

S prevzemom delovnih področij Ministrstva za znanost
in tehnologijo, Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj
ter Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem po prvem
odstavku tega člena, ta ministrstva prenehajo delovati.

7. člen
Z dnem prisege ministra za informacijsko družbo prič-

ne z delom Ministrstvo za informacijsko družbo. V njegovi
sestavi sta:

– Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije in
– Inšpektorat Republike Slovenije za pošto in teleko-

munikacije.
Ministrstvo za informacijsko družbo opravlja zadeve, ki

se nanašajo na informatiko in informacijske sisteme, na
razvoj informacijske tehnologije, pospeševanje informacij-
ske družbe in elektronskega poslovanja, na poštni in teleko-
munikacijski promet, na telekomunikacijske zveze in siste-
me ter inovacije.

Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije oprav-
lja zadeve, ki se nanašajo na upravljanje radijskega frekven-
čnega spektra, na telekomunikacijske sisteme in naprave,
na urejanje telekomunikacijskih storitev ter druge zadeve v
zvezi s telekomunikacijami.

Inšpektorat Republike Slovenije za pošto in telekomu-
nikacije nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
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splošnih aktov, ki urejajo poštni in telekomunikacijski pro-
met, telekomunikacijske zveze in sisteme.

8. člen
Ministrstvo za informacijsko družbo z dnem prisege

ministra za informacijsko družbo prevzame vse zaposlene,
dokumentacijo in materialna sredstva, s katerimi razpolaga
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije znotraj Mi-
nistrstva za promet in zveze, kot tudi tiste zaposlene, doku-
mentacijo in materialna sredstva, s katerimi se znotraj Mini-
strstva za promet in zveze ter Prometnega inšpektorata Re-
publike Slovenije opravljajo naloge, ki jih prevzema Mini-
strstvo za informacijsko družbo.

Ministrstva in Urad za makroekonomske analize in raz-
voj, ki na podlagi prvega in drugega odstavka 6. člena tega
zakona prevzamejo naloge ministrstev iz tretjega odstavka
6. člena tega zakona, prevzamejo tudi delavce, ki so na dan
prisege pristojnih ministrov opravljali te naloge.

9. člen
Vlada v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskla-

di organizacijo in naloge vladnih služb s tem zakonom.
Direktorji tistih vladnih služb, ki nadaljujejo z delom po

reorganizaciji, se imenujejo najkasneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona, razen tisti, ki jim v skladu z zakonom
mandat še ni potekel. Na mesto direktorja je lahko brez
javnega natečaja imenovan dotedanji predstojnik vladne slu-
žbe, če izpolnjuje predpisane pogoje.

10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 020-05/92-13/48
Ljubljana, dne 17. novembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5011. Odlok o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 163. člena ustave Repub-
like Slovenije, prvega odstavka 14. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) ter sedme alinee druge-
ga odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slov-
enije na seji dne 19. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike

Slovenije

Za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije se
izvoli dr. Ciril Ribičič.

Št. 700-03/89-1/25
Ljubljana, dne 19. decembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5012. Sprememba poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja jav-
ne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
49/92 in 50/92 – popr.) po obravnavi na seji dne
20. decembra 2000 objavlja

S P R E M E M B O  P O R O Č I L A
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih,

za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno de-
javnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi podjetji
in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 66/93, 22/94,
61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97,
35/97, 64/97, 67/97 – popr. 72/97, 15/98, 41/98,
16/99, 41/99, 108/99, 28/00, 66/00 in 84/00):

črtajo se podjetja:

23. VRBA turizem, gostinstvo, svetovanje, d.o.o.

Sedež: Sela 26, Dolenjske Toplice

40. PIPR, agencija, poslovne, izobraževalne in razi-
skovalno-razvojne storitve, k.d.,

Okretič Salmič Eda, Koper

Sedež: Petronijeva 7, Koper

41. Mala agencija, ekonomsko svetovanje, Trobec Ani-
ca, k.d., Koper

Sedež: Kvedrova 3, Koper

66. SKUK, gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Cerkni-
ca

Sedež: Casermanova 12, Cerknica

Št. 432-03/00-01
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

MINISTRSTVA

5013. Seznam zdravil, za katera je bilo od 9. 11. 2000
do 18. 12. 2000 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o medicinskih pripomoč-
kih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja Urad
Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je bilo od 9. 11. 2000

do 18. 12. 2000 izdano dovoljenje za promet
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Št. 512-21/00-116
Ljubljana, dne 18. decembra 2000.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica

BANKA SLOVENIJE

5014. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 27. do 31. 12.
2000

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 65/00) objavlja Banka Slovenije
podatke o pravnih osebah, ki bodo v naslednjem tednu
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki

S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 27. do 31. 12. 2000

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

AGORA D.O.O. 14000-0553295745
AJDA D.O.O. 04515-0000127190
AKRIS D.O.O. 07000-0000014834
AL – TRANSPORT D.O.O. 11970-0016834380
AMR D.O.O. ŽALEC 06000-0068886013
AQUALAND D.O.O. 02280-0017192596
ASC 2000 D.O.O. MOZIRJE 06000-0512145070
BAL D.O.O. 05100-8010012914
BARIERA D.O.O. 24100-9004145065
BELJE D.O.O. 05100-8010003796
BERGTOUR D.O.O. 04515-0000127093
BMS COMPUTERS D.O.O. 05100-8010013108

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

BRAČIČ-ADUT D.O.O. 29000-0055005453
CHIP D.O.O. ŽALEC 06000-0141143835
CM CELJE D.D. CELJE 06000-0055641633
CONTRAST D.O.O. 02280-0013600395
DRUŠTVO ZA RAZVOJ KATV

LENART 04102-0000125893
ES D.O.O. 05100-8010013787
FELA LOGISTIKA –

TRANSPORT D.O.O. 04430-0000125341
FISTORA D.O.O. 05100-8010013205
FIVIA D.O.O. VOJNIK 06000-0144356960
FONEX D.O.O. 10100-0000046458
FRANKOMMERCE D.O.O.

FRANKOLOVO 06000-0095797693
FÜRST D.O.O. 02280-0014431508
GALERO D.O.O. 90672-0000002389
GERD D.O.O. 90672-0000002292
GFI D.O.O. 02010-0011034783
GIGA CO D.O.O. 02010-0019584072
GOPLAT D.O.O. 14000-0547856179
GORIKT D.O.O. 02010-0018053703
HAM ELEKTRONIKA D.O.O. 26330-0012626615
HEATHER D.O.O. 04515-0000126511
HORA – ELEKTRONIK D.O.O. 10100-0000009210
IDEAL D.O.O. 05100-8000078659
IMPOL STANOVANJA D.O.O. 02280-0012047134
INTEGRA D.O.O. 02280-0018353395
INVENTA D.O.O. 04515-0000127287
ISKANJA D.O.O. 02010-0013908602
JADRAN LINEA D.O.O. 10100-0029000958



Uradni list Republike Slovenije Št. 119 / 22. 12. 2000 / Stran 12069

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

JEKO D.O.O. 04515-0000127578
JET D.O.O. ŠEMPETER 06000-0076196612
K 3 KERN D.O.O. 07000-0000029384
K.T.P. D.O.O. 10100-0000025021
KAMEN D.O.O. 90672-0000002195
KONO TRADE D.O.O. 06000-0110092098
LAN D.O.O. 05100-8000012214
LESMA D.O.O. 10100-0000033460
LETALSKI CENTER MARIBOR 04515-0000118169
LUMAR D.O.O. 04515-0000127675
LUX D.O.O. RENČE 04750-0000126733
M*STAR D.O.O. 90672-0000002486
MARIBORSKI SEJEM D.O.O. 04515-0000125444
MARKOM D.O.O. 05100-8010012720
MASTER D.O.O. 14000-0558219950
MENALGO D.O.O. 17000-0000030107
MERKOM D.O.O.

SLOVENSKE KONJICE 06000-0090815094
METALNA SRM D.O.O. 05100-8000025697
METTIS D.O.O. 02280-0011831406
MISAN D.O.O. 14000-0585177705
MIŠMAŠ D.O.O. MOZIRJE 06000-0144362392
MOSKIN D.O.O. 07000-0000029675
NACIONALNI KOMITE PIARC

SLOVENIJA, GIZ 02085-0089217376
NOVEM CAR INTERIOR

DESIGN D.O.O. 06000-0074763728
NT MAXIMO D.O.O. LJUBLJANA 17000-0000005469
OPREX D.O.O.

SLOVENSKE KONJICE 06000-0068514309
PANATEAM D.O.O. 03155-1012524048
PELKO D.O.O. 05100-8010004087
PODLESNIK D.O.O. 04515-0000126414
POMETON D.O.O. 10100-0000011344
PROMOS S.A. PODRUŽNICA

LJUBLJANA 27000-0000042858
PROSTOVOLJNO GASILSKO

DRUŠTVO LOM 07000-0000029578
RD TRADE D.O.O. 05100-8000062266
RE COMMERCE D.O.O. 03100-1012326438
SALDO D.O.O. 05100-8010013011
SIBO D.O.O. 05100-8010013496
SOVEN D.O.O. 24100-9003974442
SPINEL D.O.O. 05100-8000080211
STEMAX D.O.O. LJUBLJANA 17000-0000003335
STUDIO MAXIMA D.O.O. 02010-0016729556
ŠPORTNO DRUŠTVO TELEKOM

MARIBOR 04515-0000125638
TEHNOS D.O.O. ŽALEC 06000-0061678816
TENG D.O.O. 02010-0019941420
TOGO D.O.O

SLOVENKSE KONJICE 06000-0106307352
TOLEDO D.O.O. 02280-0013899543
TUMA OBRTNI SERVIS D.O.O.

KRŠKO 02980-0052600447
VIPAP VIDEM KRŠKO D.D. 33000-2308722696
VOC CELJE D.D. CELJE 06000-0084195135
VULKAPLAST D.O.O. 03104-1006082934
ZM AGENTA D.O.O. 90672-0000002098
ZUPAN-TRADE D.O.O. POLZELA 06000-0106988874
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV

IDRIJA 04752-0000124792

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 27. do 31. 12. 2000
so na internetni strani Banke Slovenije: http://www.bsi.si/
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5015. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka
Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2001

Na podlagi 20.b člena zakona o Gospodarski zbornici
Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/00) ter 57. člena
statuta (Glas gospodarstva, št. 5/95 in 6/00) in na predlog
Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (v nada-
ljevanju: GZS) z dne 29. 11. 2000 je Skupščina GZS dne
13. 12. 2000 sprejela

S K L E P
o določitvi stopnje članskega prispevka

Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2001

1
Zavezanci za plačilo članskega prispevka so člani GZS

v skladu s 1. členom zakona o GZS (Uradni list RS, št.
14/90 in 19/00) in 2. členom statuta GZS (Glas gospodar-
stva, št. 5/95 in 6/00).

Zavezanci so tudi prostovoljni člani GZS.

2
Osnova za obračun članskega prispevka
Osnova za obračun članskega prispevka za pravne

osebe za leto 2001 je v skladu z 19. členom statuta GZS
seštevek amortizacije in bruto plač iz zadnjega letnega poro-
čila.

Za samostojne podjetnike posameznike je osnova za
izračun dobiček iz zadnjega davčnega izkaza, ki se ne zman-
jša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi
o dohodnini.

V skladu z 19. členom statuta GZS se s tem sklepom
tudi določijo pavšalni zneski članskega prispevka in oprosti-
tev plačila članskega prispevka tistim zavezancem, pri kate-
rih vrednost osnove iz prejšnjega odstavka te točke ali vre-
dnosti letnih prihodkov ne dosegata zneska, določenega s
tem sklepom.

3
Zavezanci pravne osebe se razvrstijo na:
– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – popreč-

ni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač iz zad-
njega letnega poročila znaša najmanj 2,500.000 tolarjev

– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – popreč-
ni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač iz zad-
njega letnega poročila je nižja od 2,500.000 tolarjev (pav-
šalist).
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4
Stopnja članskega prispevka za pravne osebe
Zavezancem po obračunu se mesečno obračunava

članski prispevek po stopnji 0,23% od ene dvanajstine vre-
dnosti osnove v 2. točki tega sklepa. Če je zavezanec poslo-
val manj kot dvanajst mesecev, se pri mesečnem obračunu
članskega prispevka osnova iz 2. točke tega sklepa sora-
zmerno zmanjša glede na število mesecev poslovanja. Čla-
nicam, ki bi po izračunu presegle mejo 2,000.000 tolarjev
mesečnega članskega prispevka, se vsakih nadaljnjih 0,5
milijona tolarjev korigira s faktorjem 0,20. Podjetjem, ki v
svojih bilancah izkazujejo pod postavko amortizacija tudi
amortizacijo gospodarske infrastrukture (elektrarne, prista-
nišča, premogovniki ipd.), se ta ne upošteva v osnovo za
izračun članskega prispevka. Ta podjetja sporočijo komisiji
za članski prispevek do 28. 2. 2001 delež amortizacije
gospodarske infrastrukture v celotni amortizaciji.

5
Zavezanci za pavšal se razvrstijo v naslednje razrede na

podlagi bilančnih postavk:
– zavezancem, katerih vsota bilančnih postavk – po-

prečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač –
je nižja od 1,500.000 tolarjev, se obračunava pavšalni zne-
sek v višini 3.000 tolarjev

– zavezancem, katerih vsota bilančnih postavk – po-
prečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač –
je nad 1,500.000 tolarjev in do 2,000.000 tolarjev, se
obračunava pavšalni znesek v višini 4.500 tolarjev

– zavezancem, katerih vsota bilančnih postavk – po-
prečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač –
je nad 2,000.000 tolarjev in do 2,500.000 tolarjev, se
obračunava pavšalni znesek v višini 5.000 tolarjev.

6
Stopnja članskega prispevka za samostojne podjetnike

– SP
Zavezanci samostojni podjetniki se razvrstijo na:
– zavezance, katerih osnova iz drugega odstavka 2.

točke tega sklepa presega 10,000.000 tolarjev
– zavezance, katerih osnova iz drugega odstavka 2.

točke tega sklepa ne presega 10,000.000 tolarjev.

7
Zavezancem iz prve alinee 6. točke tega sklepa se

mesečno obračunava članski prispevek po stopnji 2,8% od
ene dvanajstine od osnove iz drugega odstavka 2. točke
tega sklepa.

Zavezancem iz druge alinee 6. točke tega sklepa se
obračunava pavšalni znesek članskega prispevka, in sicer:

– zavezancem, katerih osnova iz drugega odstavka 2.
točke sklepa je nižja od 3,000.000 tolarjev, se obračunava
pavšalni znesek v višini 3.000 tolarjev,

– zavezancem, katerih osnova iz drugega odstavka 2.
točke sklepa je nad 3,000.000 tolarjev in do 6,000.000
tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 4.500 tolar-
jev,

– zavezancem, katerih osnova iz drugega odstavka 2.
točke sklepa je nad 6,000.000 tolarjev in do 10,000.000
tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 5.000 tolarjev.

8
Zavezancem za pavšal, pri katerih je od datuma re-

gistracije do 1. 1. 2001 preteklo manj kot 3 leta, se obraču-

nava pavšalni znesek članskega prispevka v višini 3.000
tolarjev mesečno.

Zavezanci za pavšal, katerih prihodki iz zadnjega letne-
ga poročila oziroma davčnega izkaza ne presegajo
3,000.000 tolarjev letno, so oproščeni plačila članskega
prispevka.

Zavezanci za pavšal – člani Združenja za trgovino pri
GZS, katerih nabavna vrednost trgovskega blaga iz zadnje-
ga letnega poročila oziroma davčnega izkaza predstavlja več
kot 82% prihodkov in hkrati izkazujejo prihodke iz zadnjega
letnega poročila oziroma davčnega izkaza do 15,000.000
tolarjev, so oproščeni plačila članskega prispevka.

9
Dvojno članstvo
Zavezancem iz 1. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi

obrtno oziroma obrti podobno dejavnost (člani GZS in Obrt-
ne zbornice Slovenije), se članski prispevek obračuna na
podlagi izjave o deležu neobrtne dejavnosti na naslednji
način:

– če znaša delež neobrtne dejavnosti do 20%, je zave-
zanec oproščen plačila članskega prispevka;

– če znaša delež neobrtne dejavnosti od vključno 20%
do vključno 80%, se zavezancu določi članski prispevek v
višini 50% članskega prispevka po 4. točki tega sklepa;

– če znaša delež neobrtne dejavnost nad 80%, se
zavezancu obračuna polni članski prispevek po 4. točki tega
sklepa.

10
Zapadlost plačil članskega prispevka
Zavezanci iz prve alinee 3. točke – gospodarske druž-

be – plačujejo članski prispevek v 12 obrokih do 10. v
mesecu za tekoči mesec. Zavezanci iz prve alinee 6. točke
– samostojni podjetniki – plačujejo članski prispevek v 12
obrokih do 10. v mesecu za tekoči mesec.

Zavezanci iz druge alinee 3. točke – gospodarske
družbe (pavšalisti) in zavezanci iz druge alinee 6. točke –
samostojni podjetniki (pavšalisti), plačujejo članski prispe-
vek kvartalno, in sicer v februarju za obdobje januar–marec,
v maju za obdobje april–junij, v avgustu za obdobje julij–
september in v novembru za obdobje oktober–december.

11
Obračunavanje, pobiranje in izterjavo članskega pri-

spevka zavezancev izvaja za račun GZS Davčna uprava Re-
publike Slovenije ob uporabi zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 18/96). V ta namen sklene GZS z DURS
posebno pogodbo s priloženim seznamom zavezancev in v
skladu z odločitvijo organov upravljanja.

12
Za nepravočasna plačila obveznosti iz naslova članske-

ga prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški
izterjave.

13
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in Glasu gospodarstva ter velja za leto 2001.

Predsednik
Skupščine GZS

Janez Bohorič l. r.
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5016. Splošni pogoji poslovanja Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada

Direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada v skladu s 6. in 16. členom zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 22/00), 81. in 82. členom stano-
vanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I –
popr., 9/94 – odl. US, 21/94, 23/96, 24/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 1/00 in 1/00 – odl. US in 22/00) na
podlagi 10. člena, 19. in 22. člena akta o ustanovitvi Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada
(Uradni list RS, št. 96/00) po predhodnem soglasju nadzor-
nega sveta z dne 15. 12. 2000 določa

S P L O Š N E  P O G O J E  P O S L O V A N J A
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,

javnega sklada

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu:

splošni pogoji) Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada (v nadaljevanju: sklad) se določajo:

– merila za določitev upravičencev do kreditov ali dru-
gih oblik vzpodbujanja razvoja na področju stanovanjske
izgradnje,

– merila za določitev namenske rabe kreditov oziroma
poroštev ali drugih oblik vzpodbujanja razvoja na področju
stanovanjske izgradnje,

– vsebina pravic in obveznosti sklada kot javnega fi-
nančnega sklada in upravičencev na podlagi danih kreditov
ali drugih oblik vzpodbujanja razvoja na področju stanovanj-
ske izgradnje,

– merila za določitev načina zagotavljanja smotrne ra-
be nepremičnin,

– merila za določitev upravičencev,
– vsebina pravic in obveznosti sklada kot javnega ne-

premičninskega sklada in upravičencev na podlagi najemne
oziroma zakupne pogodbe oziroma drugih pogodb, ki jih
sklepa sklad zaradi zagotavljanja smotrne rabe nepremičnin.

II. NAMENI PORABE SREDSTEV SKLADA

2. člen
Sredstva sklada so namenjena za:
1. posojila z ugodno obrestno mero,
2. pomoči pri odplačevanju posojil,
3. zagotavljanje manjkajočih sredstev za izvedbo naci-

onalnega stanovanjskega programa.

1. Posojila z ugodno obrestno mero

3. člen
Posojila z ugodno obrestno mero so tista posojila, pri

katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne vrednosti
sposojenega denarja in pokriva stroške. Višino obrestne
mere za vsak razpis določi nadzorni svet.

4. člen
Posojila so namenjena za:
1. nakup stanovanja ali stanovanjske hiše,
2. stanovanjsko gradnjo,

3. prenovo, sanacijo, izboljšavo ali obsežnejša vzdrže-
vanja obstoječega fonda lastnih, najemnih ali socialnih sta-
novanj na območju Republike Slovenije.

Posojila se lahko v zvezi z nameni iz prejšnjih točk
prvega odstavka tega člena namenijo tudi za:

1. nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske
hiše,

2. plačilo stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča,
3. plačilo odškodnine za spremembo namembnosti

kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče,
4. plačilo projektne dokumentacije.

5. člen
Posojila sklada lahko dobijo fizične in pravne osebe.
Posojilo je lahko odobreno le osebam, ki so sposobne

izpolnjevati obveznosti iz odobrenega kredita. Kriterije za
ocenjevanje navedene sposobnosti določi direktor.

1.1. Posojila fizičnim osebam

6. člen
Fizične osebe so lahko upravičenci do kreditov, če so

državljani Republike Slovenije, ki
1. si z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja

prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje;
2. jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih

ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimer-
no;

3. si svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali razre-
šujejo z vlaganjem sredstev v prenovo, sanacijo ali obsež-
nejše vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda;

4. so si svoje stanovanjsko vprašanje razrešili z naje-
mom posojil pred uveljavitvijo splošnih pogojev, pa jih zaradi
neugodnih kreditnih pogojev ne zmorejo v celoti odplačati,
izpolnjujejo pa pogoje iz 1. in 2. točke tega člena.

Za prvo reševanje iz 1. točke prejšnjega odstavka se
šteje, kadar je prosilec in njegovi ožji družinski člani:

– stalno prijavljen pri sorodnikih ali je najemnik za dolo-
čen čas;

– lastnik ali solastnik stanovanja ali stanovanjske hiše,
ki ne presega 10 m2 na ožjega družinskega člana, ki stalno
prebivajo v stanovanju na dan objave razpisa, ali solastnik
stanovanjske hiše z drugimi osebami, ki jo želi z zaprošenim
posojilom nadzidati, dozidati, v njej izgraditi podstrešno sta-
novanje ali rekonstruirati zase in svoje ožje družinske člane.

Stanovanjsko površino na družinskega člana iz druge
alinee prejšnjega odstavka lahko nadzorni svet za posame-
zen razpis poveča.

7. člen
Poleg pogojev, navedenih v prejšnjem členu nadzorni

svet v vsakem razpisu lahko določi še posebne pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati upravičenci do kreditov iz prejšnjega čle-
na, kot na primer:

– socialno demografski položaj prosilca in njegove dru-
žine,

– premoženjsko stanje prosilca in njegove družine,
– višino lastne udeležbe,
– drugo.

1.2. Posojila pravnim osebam

8. člen
Pravne osebe, ki lahko pridobijo posojila iz sredstev

sklada, so:
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1. vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organi-
zacij iz 94. člena stanovanjskega zakona,

2. občine,
3. javni nepremičninski skladi,
4. proračunski skladi, ustanovljeni za pridobivanje ne-

profitnih najemnih in socialnih stanovanj, ali
5. investitorji najemnih neprofitnih stanovanj na demo-

grafsko ogroženih področjih, tudi če ne izpolnjujejo pogojev
za vpis v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 94.
člena stanovanjskega zakona.

9. člen
Ob pogojih, navedenih v prejšnjem členu nadzorni svet

v vsakem razpisu lahko določi še dodatne pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati upravičenci do kredita iz prejšnjega čle-
na, kot na primer:

1. zagotovljena soudeležba občine, na območju katere
imajo svoj sedež oziroma na območju katere kupujejo, gra-
dijo, prenavljajo, sanirajo ali izvajajo obsežnejše vzdrževanje
za neprofitna najemna stanovanja kot kredit pod ugodnejši-
mi pogoji ali dodelitev zemljišča (komunalno urejenega) skla-
dno z občinskim stanovanjskim programom,

2. področje, ki je zaradi demografskih, urbanističnih,
krajinskih ali drugih razlogov prednostno pri kreditiranju na-
kupa, gradnje, prenove, sanacije ali obsežnejših vzdrževanj
najemnih neprofitnih stanovanj,

3. drugo.

2. Pomoči pri odplačevanju posojil

10. člen
Za pomoč pri odplačevanju posojil se šteje:
– nadomestilo posojila z neugodnimi posojilnimi pogoji

s posojilom z ugodnejšimi posojilnimi pogoji,
– zmanjšanje posojila,
– subvencioniranje obrestne mere odobrenih posojil.
Pomoč pri odplačevanju posojil je lahko dodeljena v

eni izmed navedenih oblik ali večih hkrati.

11. člen
Pomoči pri odplačevanju posojil so lahko deležne fizič-

ne osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. točke 6. člena in 7.
člena splošnih pogojev.

3. Nacionalni stanovanjski program

12. člen
Nadzorni svet sklada lahko odloči, da se določena sred-

stva sklada namenijo za sofinanciranje projektov, določenih z
nacionalnim stanovanjskim programom, predvsem za:

– raziskovalne in informacijske projekte,
– pilotske projekte, prvenstveno na področju neprofit-

ne najemne stanovanjske gradnje,
– posebne bivalne potrebe telesno in duševno priza-

detih občanov,
– spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja, pr-

venstveno za potrebe demografsko ogroženih področij.

13. člen
Uporabniki sredstev iz prejšnjega člena so lahko javno

pravne osebe in druge pravne osebe, opredeljene kot nosil-
ci v nacionalnih programih s področja znanosti, šolstva,
socialnega varstva in drugih.

Prednost pri porabi sredstev imajo projekti, ki jih us-
trezno sofinancira republika in občina, na območju katere
se projekt izvaja.

III. NAČIN DODELITVE SREDSTEV SKLADA

14. člen
Sredstva sklada se za posojila in pomoči pri odplačilu

posojil delijo na podlagi razpisa, ki ga ob upoštevanju dolo-
čil stanovanjskega zakona, nacionalnega stanovanjskega
programa in splošnih pogojev sprejme nadzorni svet.

Razpisi za posamezne kategorije upravičencev in po-
samezne namene porabe sredstev sklada so praviloma lo-
čeni.

Razpis se javno objavi.

15. člen
Sredstva sklada, s katerimi se zagotavljajo manjkajoča

sredstva za izvedbo nacionalnega stanovanjskega progra-
ma, se praviloma ne delijo na podlagi javnega razpisa, če to
ni v nasprotju s predpisi o javnih naročilih. O delitvi sredstev
za zagotavljanje manjkajočih sredstev za izvedbo nacional-
nega stanovanjskega programa odloča nadzorni svet.

Kadar nadzorni svet odloči, da se sredstva za nacional-
ni stanovanjski program delijo na podlagi javnega razpisa,
se za določanje prioritete smiselno uporabljajo določila na-
slednjih členov.

16. člen
Razpis iz 14. člena tega pravilnika praviloma vsebuje

naslednje:
– namen, za katerega se delijo sredstva sklada,
– višino sredstev, namenjenih za delitev,
– kategorijo upravičencev do razpisnih sredstev,
– splošne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati vsi

oziroma posamezne kategorije upravičencev za pridobitev
sredstev sklada,

– posebne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati
vsi oziroma posamezne kategorije upravičencev za pridobi-
tev sredstev sklada,

– osnovne podatke, ki jih morajo upravičenci navesti v
vlogi in kje vlogo dobijo,

– ceno za kvadratni meter stanovanjske površine, če
se ta uporablja kot osnova za izračun višine dodeljenih sred-
stev,

– standardne stanovanjske površine, kadar je višina
posojila odvisna od velikosti stanovanjske površine glede na
število uporabnikov,

– najvišjo možno višino odobrenih sredstev posamez-
nemu upravičencu (upravičeno zaprošeni znesek),

– obrestno mero za odobrena posojila,
– najdaljšo dobo odplačevanja posojila,
– način porabe odobrenih sredstev in način odplače-

vanja odobrenega posojila,
– vrsto zavarovanja odobrenega posojila,
– mesto in način zbiranja vlog,
– zadnji dan za zbiranje vlog in potrdil,
– kriterije za določanje prioritete pri dodelitvi sredstev,
– kriterije za oceno dolžnikove sposobnosti odplače-

vanja odobrenega posojila,
– rok, v katerem bodo dodeljena sredstva,
– drugo.
Direktor za vsak razpis določi vlogo in potrdila, ki jih

morajo prosilci priložiti vlogi,

IV. VIŠINA POSOJILA

17. člen
Posojilo je upravičencu odobreno v zaprošeni višini,

kadar ta ne presega upravičeno zaprošenega zneska, oziro-
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ma v višini upravičeno zaprošenega zneska, če zaprošeni
znesek vseh upravičencev ne presega sredstev, namenje-
nih za izvedbo posameznega razpisa.

Če je vsota zaprošenih oziroma upravičeno zaprošenih
zneskov večja kot so sredstva, namenjena za izvedbo posa-
meznega razpisa, se oblikuje prednostni vrstni red upravi-
čencev za dodelitev sredstev skladno z 18. in 23. členom
splošnih pogojev.

Nadzorni svet v primeru iz prejšnjega odstavka:
1. višino odobrenega posojila omeji vsem upravičen-

cem enako ali
2. posojilo odobri le upravičencem iz višjega prioritet-

nega razreda v višini upravičeno zaprošenega zneska ali
omejenega upravičeno zaprošenega zneska ali

3. posojilo odobri vsem upravičencem, vendar v različ-
ni omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska glede na
uvrstitev upravičenca v prioritetni razred.

V. OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA
UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV SREDSTEV NA

PODLAGI JAVNEGA RAZPISA

18. člen
V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena se

upravičenci razvrščajo na podlagi kriterijev v prioritetne raz-
rede.

19. člen
Kriteriji za ocenjevanje vlog upravičencev iz 6. in 7.

člena tega pravilnika zajemajo:
– materialno,
– socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove

družine,
– namembnost posojila, upoštevajoč nacionalni stano-

vanjski program.
Nadzorni svet lahko za vsak razpis določi še druge

kriterije, ki se upoštevajo pri ocenjevanju vlog.

20. člen
Ob upoštevanju kriterijev iz prejšnjega člena imajo pre-

dnost in večje ugodnosti pri dodelitvi posojila:
– mlade družine,
– družine z večjim številom otrok,
– družine z manjšim številom zaposlenih,
– mladi,
– invalidi in družine z invalidnim članom,
– prosilci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja

ali pa so podnajemniki.
Nadzorni svet izmed navedenih prednostnih kategorij iz

prejšnjega odstavka tega člena za vsak razpis posebej dolo-
či prednostne kategorije prosilcev. Nadzorni svet lahko za
vsak razpis določi še druge prednostne kategorije prosilcev.

Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom,
v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede
na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloob-
vezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki
dopolnijo to starost v letu, ko je objavljen posamezen razpis.

Za družine z večjim številom otrok se šteje družina, v
kateri so najmanj trije otroci.

Za družine z manjšim številom zaposlenih se šteje dru-
žina, v kateri je zaposlen samo prosilec.

Za mlade prosilce se štejejo osebe mlajše od 30 let.
Za stare 30 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko
je objavljen posamezen razpis.

Za invalidnost prosilca ali ožjega družinskega člana
njegove družine se upošteva invalidnost s 100% telesno

okvaro, ugotovljena s sklepom ali odločbo Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje. Za invalidnost otroka se
šteje tudi motnja v duševnem in telesnem razvoju ali trajna
nesposobnost za delo.

Za daljšo delovno dobo se šteje najmanj tretjina delov-
ne dobe.

21. člen
Kriteriji za ocenjevanje vlog upravičencev iz 8. in 9.

člena tega pravilnika so zlasti:
– način gradnje stanovanjske enote, ki jo kupujejo ali

gradijo,
– energetska varčnost,
– vpliv na okolje,
– ekonomska upravičenost prenove, razen če gre za

razglašene spomenike po zakonu o kulturni dediščini.
Nadzorni svet lahko za vsak razpis določi še druge

kriterije, ki se upoštevajo pri ocenjevanju vlog.

22. člen
Kot kriteriji za ocenjevanje vlog upravičencev iz 11.

člena splošnih pogojev se smiselno uporabljajo določila 19.
in 20. člena splošnih pogojev.

23. člen
Ob upoštevanju kriterijev iz 19. člena do 22. člena

splošnih pogojev poteka določanje prioritete po večkriterij-
skem modelu ocenjevanja upravičenosti.

Težo posameznih kriterijev na predlog direktorja sprej-
me nadzorni svet.

Upoštevanje medsebojnega vpliva kriterijev (ponderira-
nje) poteka s sistemom za pomoč pri odločanju na podlagi
ekspertnega sistema.

VI. POSTOPEK ODLOČANJA O SREDSTVIH

24. člen
Pri odločanju o dodelitvi sredstev sklada upravičencem

se uporablja postopek, določen z zakonom o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99).

Zoper odločbo oziroma sklep direktorja ima stranka
pravico pritožbe na ministrstvo, pristojno za stanovanjske
zadeve.

25. člen
Za spise in dejanja v postopku dodeljevanja sredstev

se plačuje taksa v skladu z zakonom.
Ostale stroške obdelave, odobritve in koriščenja odo-

brenega kredita sklad obračunava po tarifnem pravilniku, ki
ga določi direktor.

VII. ZAVAROVANJE ODOBRENIH SREDSTEV

26. člen
Če so sredstva odobrena kot posojilo, se odobreno

posojilo obvezno zavaruje.
Posojilojemalec lahko posojilo zavaruje:
1. pri zavarovalnici,
2. z zastavno pravico na nepremičnini oziroma drugem

premoženju, ki je glede na vrednost in druge lastnosti pri-
merno za poplačilo terjatev,

3. s poroštvom ali
4. na drug ustrezen način.
Dejanske stroške zavarovanja posojila krije posojiloje-

malec.
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27. člen
Pred koriščenjem odobrenega posojila je kreditojema-

lec dolžan kreditirano stanovanjsko enoto zavarovati proti
požaru in drugim nevarnostim za stvarno vrednost, zavaro-
valno polico pa vinkulirati v korist sklada in tako zavarovanje
obnavljati vse do popolnega odplačila posojila.

VIII. NAMENSKA RABA KREDITOV

28. člen
Sredstva sklada, dodeljena na podlagi splošnih pogo-

jev, morajo biti porabljena skladno z namenom njihove odo-
britve. Za koriščenje odobrenih sredstev upravičenec skle-
ne posojilno pogodbo.

Namenskost porabe odobrenih sredstev se zagotavlja:
– z dokumentarno porabo odobrenih sredstev,
– na podlagi poročil in pridobljene dokumentacije o

porabi odobrenih sredstev,
– s kontrolami skladno s posojilno pogodbo.
V primeru dodeljevanja kredita po obrokih oziroma situ-

acijah mora upravičenec dokumentirati namensko porabo
kredita za vsak obrok posebej in nato še za celotni znesek
kredita.

29. člen
Posojilojemalec ne sme brez soglasja sklada odsvojiti

in obremeniti kreditirane nepremičnine, dokler ne odplača
vsega dolga po posojilni pogodbi.

Posojilojemalec je dolžan v 15 dneh po prejemu zahte-
ve zagotoviti posojilodajalcu vso dokumentacijo, ki je potre-
bna za ugotovitev točnosti podatkov, ki jih je navajal v vlogi
za pridobitev posojila, ali ob njegovih naknadnih vlogah ter
mu omogočiti ogled nepremičnine, za katero daje posojilo-
dajalec posojilo po tej pogodbi.

Posojilojemalec in drugi podpisniki posojilne pogodbe
so dolžni skladu sporočiti vsako spremembo zaposlitve in
prebivališča ali drugo spremembo, pomembno za izvajanje
posojilne pogodbe najpozneje v 15 dneh po nastali spre-
membi.

30. člen
Sklad ima pravico razdreti posojilno pogodbo in ustaviti

porabo posojila ter zahtevati vračilo celotnega revalorizira-
nega posojila z obrestmi po obrestni meri, ki velja za bančna
nenamenska posojila, ki se obračunajo od prejema posojila,
in stroške, če posojilojemalec:

1. ne porabi posojilo za namene in kreditirano stano-
vanjsko enoto, navedeno v posojilni pogodbi,

2. odsvoji kreditirano nepremičnino brez dovoljenja
sklada,

3. da ob sklenitvi posojilne pogodbe neresnične po-
datke,

4. ne dostavi zahtevane dokumentacije v določenem
roku,

5. prejme posojilo na podlagi podatkov, ki ne ustrezajo
dejanskemu stanju,

6. ne izpolni drugih obveznosti po posojilni pogodbi.

IX. POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

31. člen
Sklad posluje kot javni nepremičninski sklad, tako da

stanovanja:
1. pridobiva,
2. oddajanja v najem,
3. prodaja.

32. člen
Sklad pridobiva stanovanja tako, da:
– investira v gradnjo stanovanj in stavbna zemljišča,
– kupuje stanovanja in zemljišča
z namenom povečanja neprofitnega najemnega stano-

vanjskega fonda in zagotavljanja večje in ugodnejše ponud-
be stanovanj na trgu glede na povečano povpraševanje za-
radi nacionalne stanovanjske varčevalne sheme.

O obsegu, načinu in dinamiki pridobivanja stanovanj iz
prvega odstavka odloča nadzorni svet.

33. člen
Sklad pridobiva tudi neprofitna najemna stanovanja na

podlagi tretjega odstavka 130. člena stanovanjskega zakona.
Ob prenosu lahko prejšnjemu lastniku ostane pravica

dodeljevanja stanovanj svojim delavcem v najem.
Sklad lahko odkloni prevzem stanovanj iz prvega od-

stavka tega člena, če ocenjeni stroški tekočega in investicij-
skega vzdrževanja prenesenih stanovanj bistveno presegajo
najemnino.

34. člen
Stanovanja, ki jih je doslej sklad pridobil neodplačno ali

odplačno, so najemna:
– z neprofitno najemnino za nedoločen ali določen

čas,
– s profitno najemnino za določen čas.

35. člen
Neprofitna najemnina se zaračunava v najvišji dovoljeni

višini skladno s predpisi.
Višino profitne najemnine določi direktor, vendar ne

manj kot 15% več kot bi bila neprofitna najemnina za enako
stanovanje.

O vseh drugih pravicah iz najemnega razmerja se pri
odločanju uporablja postopek, določen z zakonom o splo-
šnem upravnem postopku.

36. člen
V primeru izpraznitve najemnega stanovanja iz drugega

odstavka 33. člena sklad obvesti prejšnjega lastnika stano-
vanja, da je dolžan v roku 30 dni določiti izmed svojih
delavcev novega najemnika in čas trajanja najemnega ra-
zmerja.

Če prejšnji lastnik v navedenem roku ne sporoči potre-
bnih podatkov za sklenitev novega najemnega razmerja,
sklad prosto razpolaga z izpraznjenim stanovanjem.

Rok iz drugega odstavka tega člena se lahko spora-
zumno podaljša. V tem primeru prejšnji lastnik stanovanja
nosi vse stroške stanovanja od 30. dne do dogovorjenega
roka določitve novega najemnika.

37. člen
V primeru izpraznitve najemnega stanovanja sklad iz-

praznjeno stanovanje lahko:
– odda za profitni najem,
– odda za neprofitni najem, če je stanovanje na neraz-

vitem oziroma demografsko ogroženem območju,
– proda.

38. člen
Prednost pri najemu stanovanja imajo prosilci, ki:
– so v sostanovalskem razmerju,
– niso upravičenci do socialnega stanovanja,
– so zmožni plačevati najemnino,
– po številu uporabnikov stanovanja ustrezajo zahtevi

primernosti stanovanja.
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39. člen
Izpraznjena stanovanja se prodajo po pogojih in po-

stopku, ki jih določi direktor s pravilnikom.

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

40. člen
Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev preneha veljati

pravilnik o porabi sredstev Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 67/99 – prečiščeno besedilo).

41. člen
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem

objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1107-1/00
Ljubljana, dne 15. decembra 2000.

Direktor
Stanovanjskega sklada

Republike Slovenije, javnega
sklada

Edvard Oven l. r.

5017. Spremembe pravil igre na srečo “Športni krog“

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in poslovnika o delu uprave je Uprava družbe Špor-
tna loterija in igre na srečo d.d., Ljubljana, Cigaletova 15 na
seji dne 29. 11. 2000 sprejela

S P R E M E M B E   P R A V I L
igre na srečo “Športni krog“

1. člen
V pravilih igre na srečo “Športni krog“, ki jih je sprejel

nadzorni svet na seji dne 22. 4. 1996, spremembe in
dopolnitve pravil dne 7.  1. 1997, 27. 2. 1997, 29. 4.
1997, 14. 10. 1997 in 23. 4. 1998, se prvi odstavek
12. člena spremeni tako, da glasi:

“Žrebanje številk je javno, praviloma vsak ponedeljek v
prostorih prireditelja. Dan in uro naslednjega žrebanja se
objavi s poročilom o izidu žrebanja tekočega kroga. Celoten
potek žrebanja vodi voditelj žrebanja.“

2. člen
Te dopolnitve pravil veljajo z dnem, ko jih potrdi nad-

zorni organ, uporabljajo pa se z 52. krogom žrebanja za leto
2000. Dopolnitve pravil prireditelj objavi v javnem glasilu.

Št. 332/00
Ljubljana, dne 19. decembra 2000.

Janez Bukovnik l. r.
Direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo “Športni krog“ na podlagi koncesije, ki ji jo je
dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka
470-04/97-4 (V) z dne 11. 12. 1997.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe igre na srečo “Športni krog“
potrdilo pod številko 471-212-26/99-8 dne 15. 12. 2000.
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OBČINE

BENEDIKT

5018. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto
2001

Na podlagi 10. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 15. člena statuta Občine Benedikt
(Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt
na seji dne 13. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Benedikt

za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Benedikt za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: pro-
račun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter
občinskim premoženjem.

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje

nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki opravlja
Občina Benedikt.

3. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financi-
ranja.

Prihodki in odhodki proračuna Občine Benedikt so
izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih
terjatev in naložb ter v računu financiranja.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na kon-
cu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Proračun Občine Benedikt za leto 2001 se določa v
višini 352,316.942 SIT.

4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun

v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s
svojo dejavnostjo so prihodek proračuna. Prihodek proraču-
na so tudi donacije, ki jih občina prejme od domače ali tuje
pravne ali fizične osebe.

5. člen
Namenski prejemki proračuna so: donacije, prihodki iz

naslova najemni, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrže-
vanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev in
samoprispevek.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-
mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proraču-
ni ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višine, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (po-
stavke) v proračunu.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun tekočega leta.

6. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za

plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila
blaga in storitev in za investicijske izdatke.

7. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in

skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so
jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proraču-
na ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala
za ta namen določena proračunska sredstva.

8. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih

sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih
sredstev opravlja nadzorni odbor.

9. člen
Od prihodkov proračuna za leto 2001 izkazanih v bi-

lanci prihodkov in odhodkov, se izloča del skupno doseže-
nih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s
proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov pro-
računa.

10. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoči prizade-

tim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot
so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma
ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske
kužne bolezni in rastlinski škodljivci;

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee prejšnjega

odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sred-
stva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do konca
leta.

O uporabi sredstev iz prve in druge alinee prvega od-
stavka tega člena odloča župan.

11. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejem-

kov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna prora-
čunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-
ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrto-
vati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske re-
zervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega upo-
rabnika.

12 . člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
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proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delav-
ce občinske uprave ali podžupana.

13 . člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačila ali prerazporedi proračun-
ska sredstva.

O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občin-
ski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti mora župan pre-
dlagati rebalans proračuna.

14. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah

proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proraču-
na na posameznem področju oziroma pri neposrednem upo-
rabniku med postavkami znotraj istega sklopa postavk kon-
tov skupin 40, 41, 42 in 43 s sklepom:

– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih
sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov
ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih
postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev;

– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih;

– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova
realizacija.

O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu
ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma za-
ključnem računu.

15. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki

bodo zahtevale plačila v prihodnjih letih, če je za ta namen
že odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana
sredstva v proračunu tekočega leta, in sicer v naslednjem
največjem obsegu za posamezne namene:

1. pri tekočih odhodkih konta-40 in tekočih transferih
konta-41 obveznosti za posamezne namene ne smejo pre-
segati 25% teh pravic porabe v proračunu za leto 2001,

2. pri investicijskih odhodkih konta-42 in investicijskih
transferih konta-43 obveznosti za posamezne namene ne
smejo presegati 75% teh pravic porabe v proračunu za leto
2001.

16. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posrednega uporabnika proraču-
na se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik se
neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali
se prerazporedijo med druge uporabnike.

17. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali najame posojilo.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
naslednji seji.

18. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-

sticijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v
skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

19. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor

nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem
porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki pora-
be. Uporabniki proračuna so dolžni predložiti vse zahtevane
podatke potrebne za analizo porabe sredstev.

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu s 7. členom ter prvim odstavkom tega člena, lahko
župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financi-
ranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan
o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

20. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja žu-

pan. Prosta denarna sredstva se nalagajo v Banko Sloveni-
je, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki
naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristoj-
nega za finance.

21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.

Št. 40302-001/2000
Benedikt, dne 13. decembra 2000.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

BLOKE

5019. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Bloke za leto 2000

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00), zakona o financiranju ob-
čin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. člena statuta
Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) ter odloka o prora-
čunu Občine Bloke za leto 2000 (Uradni list RS, št. 26/00)
je Občinski svet občine Bloke na 15. redni seji dne 7. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Bloke

za leto 2000

1. člen
Spremeni se odlok o proračunu Občine Bloke za leto

2000 (Uradni list RS, št. 26/00) tako, da se 2. člen glasi:
Prihodki in odhodki proračuna Občine Bloke za leto

2000 se načrtujejo v predvidenih zneskih:
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A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 170,140.558,46 SIT
II. Skupaj odhodki 169,366.048,46 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb
C) Račun financiranja
IX. Odplačila dolga 774.510,00 SIT

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov ter računu financira-
nja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Nova vas, dne 7. decembra 2000.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

5020. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/ 89, v zvezi s 56.
členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87 in 5/90) ter na podlagi 6. člena statuta
Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet
občine Bloke na 15. redni seji dne 7. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnih zemljišč

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 98/99) se črta drugi
odstavek 3. člena.

2. člen
Črta se zadnji odstavek 10. člena in se doda nov

odstavek, ki glasi: Telefon se upošteva po dejanski priklju-
čenosti na objekt. Za vodovodno, električno in kanalizacij-
sko omrežje se šteje možnost priključitve, če je sekundarno
omrežje od meje stavbnega zemljišča oddaljeno največ 50
m od objekta in obstaja tudi dejanska možnost priključitve in
koriščenja teh komunalnih priključkov.

3. člen
V 11. členu se doda alinea G – nezazidano stavbno

zemljišče.

4. člen
V 12. členu se doda stolpec G, ki se ga vrednoti po 20

točk za vsa območja.
Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se plačuje nadome-

stilo od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po
prostorsko izvedbenem načrtu določeno za gradnjo, ne toč-
kuje pa se komunalna opremljenost zemljišča po 10. členu
odloka.

5. člen
Doda se nov 12.a člen, ki se glasi:
Za vse zapuščene in dotrajane objekte na stavbnih

zemljiščih, v katerih ni več možno bivanje se nadomestilo
odmeri za nezazidano stavbno zemljišče za površino na
kateri stoji objekt.

Vsi dotrajani in zapuščeni objekti se dodatno ovrednoti-
jo s številom 200 točk.

Kriteriji za zapuščen in dotrajan objekt so:
1. nenaseljen objekt (brez stanovalcev ali poslovne

dejavnosti),
2. nevzdrževanost objekta ali pripadajočega stavbnega

zemljišča,
3. nedograjen objekt več kot 8 let od izdanega gradbe-

nega dovoljenja.
Objekti na stavbnih zemljiščih iz tega člena se ovredno-

tijo s pripadajočim številom točk, če se za stanje objekta
ugotovita najmanj dva kriterija iz tretjega odstavka tega člena.

6. člen
Doda se nov 12. b člen, ki glasi:
Merila za druga stavbna zemljišča
Površine za distribucijo električne energije so površine

transformatorskih postaj, kar znaša 60 m2 za posamezni
transformator.

Površine, na katerih so zgrajeni telekomunikacijski vodi
so površine, kjer stojijo antenski stolpi, kar znaša 100 m2.

Vrednost točke je enaka kot za gospodarsko dejavnost
na I. območju in znaša 400 točk.

7. člen
V 13. členu se črtata prvi in tretji odstavek in se ju

nadomesti z naslednjim besedilom:
Plačana nadomestila so oproščeni občani, ki prejema-

jo denarno pomoč kot edini vir preživljanja.
O oprostitvi odloča na podlagi pisnega zahtevka in

predložene dokumentacije župan na predlog občinske
uprave.

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

Nova vas, dne 7. decembra 2000.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

5021. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Bloke za leto 2001

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl. US, 39/96, 44/96 –
odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 68/98 – odl. US, 74/98)
in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
45/97, 56/98, 59/99, 61/99) ter 32. in 33. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Obči-
ne Bloke sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Bloke za leto 2001
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1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja

proračunskih porabnikov do sprejetja proračuna Občine Blo-
ke za leto 2001.

2. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi proračuna za

preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. Prora-
čunskim porabnikom se za financiranje njihove dejavnosti
mesečno nakazuje sredstva v višini 1/12 sredstev, ki so jih
prejeli v letu 2000.

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja, bodo sestavni del proračuna občina za leto 2001.

4. člen
Sklep o začasnem financiranje proračunskih potreb v

leto 2001 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni svet.

5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.

Nova vas, dne 7. decembra 2000.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

5022. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za
leto 2001

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 56/98 in 61/99), 20. in 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, odl.
US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, odl. US,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96, odl. US 44/98 – odl. US
26/97, 70/97, 10/98,  68/98 – odl. US, 74/98 in 59/99,
odl. US 70/00) 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99) je Občinski
svet občine Dol pri Ljubljani na 16. seji dne 15. 12. 2000
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani

za leto 2001

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Dol pri Ljubljani za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu:

proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter
premoženjem in dolgovi.

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje

nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina
Dol pri Ljubljani.

Splošni del proračuna zajema bilanco prihodkov in od-
hodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo pri-
hodki, ki obsegajo davčne prihodke, nedavčne prihodke,
kapitalske prihodke in transferne prihodke.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki,
ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transferje, investicij-
ske odhodke in investicijske transferje.

3. člen
Prihodki proračuna za leto 2001 znašajo 458,212.675

SIT.
Prihodki za leto 2001 in prenesena sredstva iz prete-

klih let se razporedijo na:
– Tekoče odhodke 152,910.675 SIT
– Tekoče transferje 147,902.000 SIT
– Investicijske odhodke 137,000.000 SIT
– Investicijske transferje 132,500.000 SIT

4. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov

in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v stalno proračunsko
rezervo Občine Dol pri Ljubljani ter 0,5% v splošno prora-
čunsko rezervacijo.

II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

5. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporab-

nikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določe-
ni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom.

Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s
svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o
njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.

6. člen
Uporabniki so dolžni finančni službi Občine Dol pri

Ljubljani predložiti usklajene finančne načrte za leto 2001 s
poročilom in primerjalnimi podatki za preteklo leto v 30
dneh po sprejemu tega odloka.

Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe
dela za prihodnje leto do 30. septembra 2001.

7. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje

oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali
zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.

O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prej-
šnjega odstavka odloča župan in o tem šestmesečno pisno
poroča občinskemu svetu.

8. člen
Če se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa

ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva pre-
nesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
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9. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi splošna prora-

čunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov za finan-
ciranje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih prihod-
kov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan do višine 1,500.000 SIT na posamezen za-
htevek, preko te višine pa Občinski svet občine Dol pri
Ljubljani.

III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV

10. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotav-

ljajo:
– sredstva za plače in prispevke,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za druge odhodke.

11. člen
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se uporab-

nikom zagotavlja mesečno glede na: število zasedenih de-
lovnih mest ter v skladu s potrjeno sistemizacijo, koeficienti
za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest
oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, delovno dobo,
uspešnost oziroma dodatno obremenjenost in posebnimi
predpisi za posebne pogoje dela.

12. člen
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabni-

kom dodeljujejo sredstva za: prehrano med delom, prevoz
na delo in z dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilej-
ne nagrade, pridobitev izobrazbe in dokup let ob predčasni
upokojitvi.

13. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom pravi-

loma dodeljujejo kot mesečne akontacije, in sicer v obliki
dvanajstine.

Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihod-
kov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno za-
gotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v
posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki
še omogoča delovanje uporabnikov.

14. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdr-

ževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javne-
ga razpisa in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni prora-
čun.

Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se
uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije, iz
katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec iz-
bran na podlagi javnega razpisa.

Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati
dela le v naslednjih primerih:

– če pogodbena vrednost v posameznih primerih ne
presega vrednosti 5,000.000 SIT za oddajo naročila za

blago in storitev ter 10,000.000 SIT za oddajo naročila za
gradbena dela,

– če je za delo usposobljen le en izvajalec,
– če gre za nujne intervencije, da se prepreči nastanek

večje škode,
– če je ogrožena varnost ljudi in objektov in bi posto-

pek javnega razpisa povzročil večjo škodo.
Vsa dela morajo biti oddana s skrbnostjo dobrega go-

spodarja.

15. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na pod-

lagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda
izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb
uporabnika.

16. člen
Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev

v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je
določeno v 10., 11. in 12. členu tega odloka v skladu s
kolektivno pogodbo in zakoni.

17. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če pri-

hodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko žu-
pan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10% ali
zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna
razporejeni za posamezne namene.

Župan lahko opravi prerazporeditev (virmaniranje) med
posameznimi postavkami v okviru načrtovanih sredstev, odo-
brenih za leto 2001, vendar skupno največ v višini petkratne
vsote tekoče proračunske rezerve iz 4. člena odloka.

18. člen
Če prihodki proračuna med letom pritekajo v večji višini

kot je predvideno, se sredstva namenijo za izgradnjo in
dokončanje POŠ Dolsko in izgradnjo športne ploščadi v
Senožetih. Župan odloči o vključitvi te obveznosti v prora-
čun in določitvi obsega izdatkov za ta namen v okviru večjih
pričakovanih prejemkov.

IV. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE
DOL PRI LJUBLJANI

19. člen
Vrednost premoženja izkazuje Občina Dol pri Ljubljani

v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
Župan odloča o nabavi občinskega premoženja v vre-

dnosti do 10% občinskega proračuna.

V. KONČNE DOLOČBE

20. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je

odgovoren župan kot odredbodajalec in od njega poobla-
ščena oseba.

Odgovorna oseba pri uporabniku je odgovorna za za-
konito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz
proračuna.

Poleg navedenih je za zakonito uporabo sredstev pro-
računa odgovoren tudi vodja računovodstva Občine Dol pri
Ljubljani in vodja računovodstva pri uporabniku.
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21. člen
Občinska uprava občine Dol pri Ljubljani je pristojna,

da:
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabni-

kih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna in po potrebi predlaga
županu sprejem potrebnih ukrepov;

– opravlja po predhodnem soglasju župana med letom
poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v progra-
mih dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega name-
na;

– predlaga odredbodajalcu proračuna začasno upora-
bo prostih denarnih sredstev Občine Dol pri Ljubljani, zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvi-
dnosti proračuna.

22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, določbe, ki se nanašajo na določitev višine sred-
stev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od
1. januarja 2001.

Št. 40502-1/00-6
Dol pri Ljubljani, dne 15. decembra 2000.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

5023. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Dobrepolje

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 18/84 in 33/89 in Uradni list RS, št.
24/92), v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 11. člena odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč in 16. člena statuta Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet
Občine Dobrepolje na nadaljevanju 21. seje dne 18. 12.
2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za odmero nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Dobrepolje

1
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje znaša
0,5 tolarjev.

2
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati

osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 42008-1/00
Dobrepolje, dne 18. decembra 2000.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

GROSUPLJE

5024. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta Mrzle njive II

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 18.
člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je
Občinski svet občine Grosuplje na 23. seji dne 6. 12. 2000
sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

Mrzle njive II

1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta Mrzle

njive II, ki ga je izdelal URBI d.o.o, Oblikovanje prostora,
Trnovski pristan 2, Ljubljana pod št. URBI-015, odgovorni
vodja projekta je Andrej Erjavec, univ. dipl. inž. arh.

2. člen
Osnutek zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v pro-

storih Urada za prostor v Občini Grosuplje, Kolodvorska 2,
in v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska 5.

Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Pripombe in predloge k osnutku zazidalnega načrta

lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času
javne razgrnitve pisno ali na zapisnik na sedežu KS ali na
Uradu za prostor Občine Grosuplje.

V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organizi-
rana javna razprava.

4. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35005-1/99
Grosuplje, dne 12. decembra 2000.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

HRPELJE-KOZINA

5025. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Hrpelje-Kozina za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 –
spremembe in dopolnitve – upoštevane odločbe ustavnega
sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96),
6. točke 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ura-
dni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje-
Kozina na 17. redni seji dne 12. 12. 2000 sprejel
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O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Hrpelje-Kozina za leto 2000

1. člen
V odloku o spremembi odloka o proračunu Občine

Hrpelje-Kozina za leto 2000 (Uradni list RS, št. 66/00) se
spremeni 2. člen tako, da se glasi:

SIT

Prenos denarnih sredstev v letu 1999 1,467.128
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki  468,256.495
II. Skupaj odhodki  468,256.495
III. Proračunski presežek – primanjkljaj (I.–II. ) 0

B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev  0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev  -
VI. Prejeta minus dana posojila in  0

spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)

C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna  0
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)  0
XI. Zmanjšanje denarnih sredstev  –1,467.128

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in
izdatki proračuna Občine Hrpelje-Kozina so zajeti v bilanci
prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela prora-
čuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financi-
ranja, ki so sestavni del odloka o poračunu Občine Hrpelje-
Kozina za leto 2000.

Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme pre-
nosa denarnih sredstev iz leta 1999.

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 435/00
Hrpelje-Kozina, dne 12. decembra 2000.

Podžupan
Občine Hrpelje-Kozina

Albert Pečar l. r.

5026. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001 v
Občini Hrpelje-Kozina

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), v zvezi s 56. členom
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 15.
člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št.
61/97) in 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni
list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina
na 17. redni seji dne 12. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
v Občini Hrpelje-Kozina

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča je za zazidana in nezazidana stavbna zemlji-
šča enaka in znaša 0,25 SIT/m2 letno.

2. člen
Vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2001 dalje.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 434/00
Hrpelje-Kozina, dne 12. decembra 2000.

Podžupan
Občine Hrpelje-Kozina

Albert Pečar l. r.

5027. Sklep o določitvi vrste in obsega storitev za
dodelitev koncesije za izvajanje programa
»pomoč družini na domu«

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 54/92 in 41/99) ter na podlagi 16. člena
statuta občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99) je
Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 17. redni seji dne
12. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi vrste in obsega storitev za dodelitev

koncesije za izvajanje programa »pomoč družini
na domu«

1
Občina Hrpelje-Kozina (dalje: koncedent) s tem skle-

pom določa:
– predmet koncesije,
– območje, za katerega se razpisuje koncesija,
– obseg storitev,
– uporabnike storitev,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja storitev, ki so predmet koncesije,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
Koncesija bo podeljena na podlagi javnega natečaja,

objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije. Za razpis
javnega natečaja se uporablja pravilnik o koncesijah na po-
dročju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97 in
57/99). Javni natečaj, v skladu s tem sklepom, objavi žu-
pan.

2
Predmet koncesije je izvajanje programa pomoči druži-

ni na domu.
Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo.
Storitev socialne oskrbe obsega:
– gospodinjsko pomoč kamor sodijo: priprava prehra-

ne, vzdrževanje stanovanjskih prostorov, čiščenje, pranje,
likanje, postiljanje, kurjava in druga dela po dogovoru z
upravičencem,
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– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodi-
jo: pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravlja-
nju osnovnih življenjskih potreb,

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:
družabništvo, preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, stra-
hu in predsodkov, pomoč za samopomoč, vzpostavljanje
socialne mreže z okoljem in sorodstvom, spremljanje upravi-
čenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje usta-
nov ter priprava upravičenca ter njegove družine na instituci-
onalno varstvo.

Storitev se bo izvajala na območju Občine Hrpelje-
Kozina.

3
Uporabniki so upravičenci do socialne oskrbe na do-

mu, in sicer:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekaj

urno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in tele-
sno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno,

– osebe stare nad 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi
invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oziroma delovni
invalidi I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nespo-
sobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve
nadomešča varstvo v instituciji,

– kronično bolne osebe brez statusa invalida.

4
Koncesija bo podeljena za čas 5 let, in sicer od 1. 6.

2001 do 1. 6. 2006

5
Storitev bo financirana:
– s plačili uporabnikov do posameznih storitev v skladu

s pravilnikom o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri
plačilu socialno-varstvenih storitev pomoči na domu Občine
Hrpelje-Kozina,

– iz sredstev občinskega proračuna (sredstva konce-
denta).

6
Na natečaj se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki

opravljajo vse storitve, ki so predmet koncesije, posamezno
storitev ali le del storitve.

Pravne osebe morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpi-
suje 60. člen, fizične osebe pa pogoje, ki jih predpisujeta
65. in 66. člen zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 54/92 in 42/94).

7
Koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti

izpolnjevati kadrovske pogoje, ki jih določa pravilnik o stan-
dardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 52/99, 2/98, 19/99, in 28/99).

Pogoj za podelitev koncesije je sprejem sedanjih de-
lavk v delovno razmerje pri koncesionarju.

8
Koncesionar mora imeti podrobno izdelan program iz-

vajanja storitev, ki je predmet koncesije, iz katerega bo
razvidno, da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje storitve.

9
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 432/00
Hrpelje-Kozina, dne 12. decembra 2000.

Podžupan
Občine Hrpelje-Kozina

Albert Pečar l. r.

LENDAVA

5028. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
in o izvajanju gospodarskih javnih služb

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na seji
dne 19. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka

o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
in o izvajanju gospodarskih javnih služb

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Len-

dava in o izvajanju gospodarskih javnih služb (Uradni list RS,
št. 11/98) se v 7. členu črta 2. točka, sedanja 3. točka
postane 2. točka in temu ustrezno se preštevilčijo tudi vse
ostale točke.

2. člen
V 9. členu se črta pika in doda naslednje besedilo: »in

odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.«

3. člen
V 11. členu se doda nova 1. točka, ki se glasi: »1.

čiščenje komunalnih odpadnih voda,«; sedanja 1. točka 11.
člena postane 2. točka in temu ustrezno se preštevilčijo tudi
vse ostale točke.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03-01/98
Lendava, dne 19. decembra 2000.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

5029. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Lendava

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US,
45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96
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– odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba
US, 74/98, 59/99 – odločba US in 70/2000) in 17. člena
statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občin-
ski svet občine Lendava na seji dne 19. 12. 2000 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Lendava

1. člen
V statutu Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99)

se prvi odstavek 22. člena spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno
sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega
sveta.”

2. člen
V 39. členu se v prvem odstavku za drugim stavkom

doda nov stavek, ki se glasi: “Občinski svet imenuje člane
nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.”

3. člen
V tretjem odstavku 93. člena se črta beseda “vseh”, za

besedo “volivcev” pa se doda vejica in besedilo “ki so glaso-
vali.”

4. člen
V prvem odstavku 103. člena se črta beseda “lahko”.

5. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-01-05/99
Lendava, dne 19. decembra 2000.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

LITIJA

5030. Sklep o začasnem financiranju občine

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju občine

I
V obdobju od 1. januarja 2001 do uveljavitve odloka o

proračunu Občine Litija za leto 2001, vendar najdlje do 31.
3. 2001 se financiranje funkcij občine ter njihovih nalog in
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi odloka o proračunu Občine Litija za leto 2000 in za
iste programe kot v letu 2000.

II
V obdobju, navedenem v I. točki tega sklepa, se smejo

uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi
v enakem obdobju v proračunu Občine Litija za leto 2000.

III
Po preteku obdobja, navedenega v I. točki tega skle-

pa, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v prora-
čun Občine Litija za leto 2001.

O sprejetem sklepu se obvesti Občinski svet občine
Litija in nadzorni odbor Občine Litija na nadaljevanju 19.
redne seje občinskega sveta dne 27. 12. 2000.

Št. 401-61/00
Litija, dne 20. decembra 2000.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

LOGATEC

5031. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2001

Na podlagi 12. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Logatec (LN, št. 2/99)
in 18. člena statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) ter 19.
člena poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občin-
ski svet občine Logatec na 16. redni seji dne 19. 12. 2000
sprejel

S K L E P
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2001

I
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Logatec
znaša od 1. 1. 2001 dalje 0,0304 SIT v enaki višini za vse
uporabnike.

II
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 420-08/00-2
Logatec, dne 19. decembra 2000.

Župan
Občine Logatec

Janez Nagode l. r.

MAJŠPERK

5032. Program priprave in sprememb planskih aktov
Občine Majšperk

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Občine Majšperk (Ura-
dni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na
15. redni seji dne 11. 12. 2000 sprejel
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P R O G R A M
priprave in sprememb planskih aktov Občine

Majšperk

I. PREDMET IN CILJI SPREMEMB
IN DOPOLNITEV

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in dru-

gih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku
priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Majšperk za obdobje
1986–2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86,
20/88, 2/90, 12/93 in 16/94) in prostorskih sestavin
srednjeročnega plana Občine Majšperk za obdobje 1986–
1990, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 20/97);

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov;

– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopol-
nitev prostorskih sestavin planskih aktov;

– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;

– sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.

II. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB
 IN DOPOLNITEV

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občin-

skih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako,
da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni
list SRS, št. 18/84 in 15/89), navodilo o vsebini in metodo-
logiji izdelave prostorskih strokovnih podlag in prostorskih
sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85),
zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št.
18/93, 47/93 in 71/93) in zakon o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96).

Spremembe in dopolnitve bodo zajemale predvsem:
– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z ohranja-

njem poselitve na območjih s tradicionalno razpršeno grad-
njo in z usmerjanjem poselitve v ureditvena območja naselij
(izdelava analize dosedanjega razvoja, obstoječega stanja in
razvojih teženj posameznih naselij) ob upoštevanju obveznih
izhodišč prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republi-
ke Slovenije.

V kontekstu analize se rešujejo:
– sprememba namenske rabe prostora.

III. ORGANIZACIJSKE PRIPRAVE STROKOVNIH
PODLAG

3. člen
Nosilec aktivnosti priprave strokovnih podlag se določi

na podlagi zbiranja ponudb.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja je župan

Občine Majšperk, oziroma pooblaščeni predstavnik občin-
ske uprave.

IV. SODELUJOČI V POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV PROSTORSKEGA PLANA OBČINE

MAJŠPERK

4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-

memb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
1. za področje kmetijstva in gozdarstva: Ministrstvo za

gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, Ljubljana;
2. za področje vodnega gospodarstva: Ministrstvo za

okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava
Maribor;

3. za področje varovanja okolja: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Maribor;

4. za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo
za kulturo;

5. za področje varstva naravne in kulturne dediščine:
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo nara-
ve, izpostava Maribor;

6. za področje prometa in zvez: Ministrstvo za promet
in zveze;

7. za področje energetike: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, oddelek za energetiko,

– Eles, Elektro Slovenije, Ljubljana,
– Geoplin, Ljubljana;
8. za območje poselitve: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Urad za prostorsko planiranje, Ljubljana;
9. za območje obrambe in zaščite: Ministrstvo za

obrambo, Ljubljana.
Kolikor se v postopku sprememb in dopolnitev prostor-

skih sestavin planskih aktov ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih orga-
nov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v
postopku.

Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in
organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v
zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, za-
hteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri
pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s
35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30
dneh od zahteve. Če v predpisanem roku ne podajo pogo-
jev, se šteje, da jih nimajo.

V. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK SPREJEMANJA

5. člen
Sprejem sklepa o pričetku postopka za spremembe in

dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Maj-
šperk.

Javni razpis, izbor izdelovalca in podpis pogodbe z
izbranim izdelovalcem.

Predhodne pogoje oziroma usmeritve organov in orga-
nizacij iz 4. člena tega programa pridobi občinska uprava v
sodelovanju z izdelovalcem v roku 30 dni po podpisu po-
godbe.

Osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov se
izdela najkasneje v šestih mesecih po podpisu pogodbe.

Občinski svet občine Majšperk obravnava in sprejme
osnutek ter sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi in o
javni obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov.

Javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na sede-
žu Občine Majšperk.

Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
lahko podajo svoje pisne pripombe na izdelan osnutek v
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času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolni-
tev občinskih planskih aktov.

Občinski svet zavzame stališče do pripomb na osnu-
tek, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi
poročila občinskega odbora za plan, ki predhodno obravna-
va pripombe in predloge.

Občinski svet v roku tridesetih dni po sprejetju stališča
do pripomb naloži izvajalcu, da poskrbi za pripravo usklaje-
nega osnutka sprememb in dopolnitev. Župan Občine Maj-
šperk posreduje usklajen osnutek MOP, Urad za prostorsko
planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z
obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Republike Slovenije.

Župan Občine Majšperk posreduje, po sprejetju skle-
pa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka spre-
memb in dopolnitev občinskih planskih aktov, usklajen osnu-
tek na občinski svet s predlogom, da v drugem branju sprej-
me spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov.

VI. SREDSTVA

6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-

skih aktov na območju Občine Majšperk se zagotovijo sred-
stva v proračunu Občine Majšperk.

7. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-03/00-02
Majšperk, dne 11. decembra 2000.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

5033. Program priprave prostorsko ureditvenih
pogojev za območje Občine Majšperk

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 35/87,
29/86, 43/89, 26/90 in Uradni list RS, št. 18/93, 71/93,
44/97) in 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 15.
redni seji dne 11. 12. 2000 sprejel

P R O G R A M
priprave prostorsko ureditvenih pogojev za

območje Občine Majšperk

I. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO

1. člen
Občinski svet občine Majšperk je dne 1. 4. 1997

sprejel spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Obči-
ne Majšperk za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letu
1996 (Uradni list RS, št. 20/97).

II. PREDMET IN CILJ

2. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potre-

bno opraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih
ureditvenih pogojev,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi prostorsko uredi-
tvenih pogojev,

– roki za posamezne faze priprave prostorsko ureditve-
nih pogojev,

– nosilci strokovnih aktivnosti priprave prostorsko iz-
vedbenih aktov,

– sestavine, ki se sprejemajo.

III. VSEBINA IN OBSEG

3. člen
Prostorski ureditveni pogoji za Občino Majšperk se

pripravijo tako, da bo tekstualni in grafični del v skladu z
zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, 26/92
in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter
navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

Vsebina:
– prilagoditev za celo območje Občine Majšperk,
– detajlnejša obdelava območij naselij Majšperk, Breg,

Ptujska Gora in Stoperce.

4. člen
Pri pripravi prostorsko ureditvenih pogojev je potrebno

upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Ptuj

za obdobje 1986–2000 za območje Občine Majšperk, spre-
menjenega v letu 1996 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj,
št. 11/86, 22/88, 2/90, 12/93, 16/94 in Uradni list RS,
št. 20/97),

– obstoječe PUP za območje Občine Majšperk (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/93, 26/94).

IV. ORGANIZACIJA PRIPRAVE STROKOVNIH GRADIV

5. člen
Nosilec aktivnosti se določi na podlagi zbranih po-

nudb.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja bo žu-

pan Občine Majšperk oziroma pooblaščeni predstavnik ob-
činske uprave.

V. SODELUJOČI V POSTOPKU SPREJEMANJA
PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV

6. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi PUP

so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

Dunajska 56, Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48,

Ljubljana;
– Ministrstvo za kulturo, Plečnikov trg 2, Ljubljana;
– Telekom Slovenije, Titova 38, Maribor;
– Zavod za gozdove, Zoisova 5, Ptuj;
– Eles – Elektro Slovenija, Hajdrihova 2, Ljubljana
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– Geoplin, Cesta Lj. Brigade 11, Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, izpostava Maribor, Krekova 117, Maribor;
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,

Ljubljana;
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Slom-

škov trg 6, Maribor.
Kolikor se v postopku priprave PUP za Občino Maj-

šperk ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in
pogoje ter soglasja drugih organov, ki niso našteti v prej-
šnjem odstavku, se le-te pridobe v postopku.

Organi in organizacije morajo podati svoje pogoje in
soglasja v roku 30 dni od zahteve. Če v določenem roku ne
podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.

VI. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK SPREJEMANJA

7. člen
Sprejem programa o začetku postopka.
Zbiranje ponudb za izbor izdelovalca.
Pridobitev predhodnih pogojev oziroma pobud orga-

nov in organizacij iz 6. člena tega programa pridobi izdelova-
lec v roku 30 dni.

Strokovne podlage in programske zasnove (30 dni).
Osnutek PUP se izdela najkasneje v roku 30 dni.
Občinski svet občine Majšperk obravnava osnutek ter

sprejme sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka.
Javna razgrnitev in obravnava se izvede na sedežu

Občine Majšperk.
Občani, organi in organizacije lahko podajo svoje pri-

pombe na izdelan osnutek v času trajanja javne razgrnitve
osnutka.

Občinski svet zavzame stališče do pripomb na osnu-
tek, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka PUP ter
zadolži strokovno organizacijo – izdelovalca, da pripravi do-
polnjen osnutek tega prostorskega izvedbenega akta.

Župan posreduje dopolnjeni osnutek PUP občinskemu
svetu v obravnavo in mu predlaga, da sprejme odlok o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Maj-
šperk.

VII. SREDSTVA

8. člen
Za izdelavo prostorsko ureditvenih pogojev za območje

Občine Majšperk se zagotovijo sredstva v proračunu Obči-
ne Majšperk.

9. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-03/00-01
Majšperk, dne 11. decembra 2000.

Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

MURSKA SOBOTA

5034. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za
plinovodno omrežje v naseljih Černelavci,
Veščica, Kupšinci, Polana, Krog, Satahovci,
Bakovci in Markišavci

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine
Murska Sobota na seji dne 5. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno

omrežje v naseljih Černelavci, Veščica, Kupšinci,
Polana, Krog, Satahovci, Bakovci in Markišavci

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoroč-

nega plana Mestne občine Murska Sobota za obdobje
1986–2000 sprejme lokacijski načrt za plinovodno omrežje
v naseljih Černelavci, Veščica, Kupšinci, Polana, Krog, Sa-
tahovci, Bakovci in Markišavci, ki ga je izdelal Rating–Atelje
za projektiranje in inženiring Ratnik inž. Otož s. p., Šercerje-
vo naselje 18, Murska Sobota pod številko LN-202/00, v
mesecu marcu 2000.

2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in

grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na
lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov,
naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Povzetek strokovnih podlag
3. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo

po posameznih področjih
4. Soglasja pristojnih organov
Grafični del obsega:
1. Prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
2. Prikaze tras omrežja

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Trasa plinovoda poteka po naslednjih parcelah:
k.o Murska Sobota, 4109, 4524,
k.o. Černelavci: 1583, 1505, 897, 1369, 846, 705,

684/2, 840, 817, 805/6, 805/4, 739, 740, 775, 1247,
1248, 1249, 1370, 1238, 1239, 1242/1, 1246, 1245,
1243,

k.o. Veščica: 1273, 1272, 1295, 1008, 1009, 1010,
1105, 1066, 1189,

k.o. Polana: 458, 468, 649, 650, 547, 550,
k.o. Kupšinci: 914, 896, 913, 890/1, 922,
k.o. Krog: 2083, 2113, 2071, 2185, 2012, 2046,

2238, 2303, 2007, 2273, 2065, 2410, 2301, 2367,
2382, 2401, 2409, 2410, 2398, 2507, 2815, 2654,
2707, 2461, 1580/2, 2096,
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k.o. Satahovci: 1241/1, 1257/1, 1249, 851/1,
1251, 777/4,

k.o. Bakovci: 1490, 2059, 1491/2, 2817, 2145,
2495, 2227, 2216, 2811, 2289, 2178, 2810/1, 2079,
2474, 2548, 2569, 2599, 2818, 2389, 2654, 2819,
2775, 2739, 2735, 2732, 2731, 2769, 1474/1,

k.o. Nemčavci: 576, 577, 583, 585
k.o. Markišavci: 412, 289, 354, 53/2, 51, 378, 575.
Parcelne številke posameznih priključkov niso zajete v

spisku parcel.
Individualni priključki, od primarnega plinovodnega

omrežja do hišnega priključka oziroma požarne pipe na
zemljišču posameznega porabnika, se izvedejo na podlagi
odločbe o priglasitvi del.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV

V PROSTOR

4. člen
Na območju iz prejšnjega člena bo zgrajeno plinovo-

dno omrežje za energetske potrebe in oskrbo naselij Černe-
lavci, Veščica, Kupšinci, Polana, Krog, Satahovci, Bakovci
in Markišavci.

Plinovodno omrežje bo zgrajeno iz polietilenskih cevi
PE. Cevi morajo ustrezati zahtevam po obratovalnem tlaku
100 mbar in določilom predpisov DVGW TRGI-1986.

Plinovodno omrežje naselij Černelavci, Veščica, Kup-
šinci, Polana, Krog, Satahovci, Bakovci in Markišavci se
navezuje na omrežje Murska Sobota.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA

5. člen
V sklopu izvedbe plinovodnega omrežja mora investitor

upoštevati naslednja določila:
Križanja predvidenega omrežja z obstoječo komunalno

in energetsko infrastrukturo se morajo izvajati izključno v
skladu s pogoji upravljalcev posameznih objektov in naprav.
Na vseh mestih križanj se morajo obstoječi komunalni vodi
predhodno zakoličiti, da se določi njihova natančna lega.

Vsa dela v bližini in na obstoječi komunalni infrastruktu-
ri se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca oziroma jih
izvaja upravljalec sam.

Dosledno je potrebno upoštevati pogoje iz posameznih
soglasij k urbanistični in kasneje tehnični dokumentaciji.

V. ETAPNOST IZVEDBE

6. člen
Gradnja plinovodnega omrežja se lahko izvaja po eta-

pah odvisno od nujnosti in interesa porabnikov.

VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

7. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo inve-

stitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta:

– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
škodljive posledice zaradi graditve,

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do zastojev,

– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred za-
četkom gradnje,

– zagotoviti nemotene dostope in komunalno oskrbo
vseh objektov vzdolž trase,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča.

VII. TOLERANCE

8. člen
Trasa plinovoda je določena v ureditveni situaciji. Od-

stopanja od trase so možna, če se na osnovi detajlnih prou-
čevanj ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj utemeljene
rešitve oziroma, če na podlagi natančnih podatkov o legi
komunalnih vodov predlagana rešitev ni možna. S tako reši-
tvijo morajo soglašati vsi prizadeti v prostoru.

VIII. NADZOR

9. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom opravlja Inšpektorat pri

Ministrstvu za okolje in prostor.

IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
Lokacijski načrt je na vpogled vsem občanom, kraja-

nom in organizacijam na oddelku za infrastrukturo, okolje in
prostor ter gospodarske javne službe Mestne občine Mur-
ska Sobota.

11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35204-3/00
Murska Sobota, dne 5. decembra 2000.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

5035. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Mestne občine Murska Sobota za
obdobje januar–marec 2001

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o finan-
ciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in
89/99), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 103. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Mestne občine Murska Sobota za obdobje
januar–marec 2001
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1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Mestne obči-

ne Murska Sobota se v času od januarja do marca 2001
začasno financirajo po tem odloku.

2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Mestne občine Murska

Sobota za leto 2001 se začasno financirajo potrebe pora-
bnikov iz proračuna mesečno v višini 1/12 odhodkov prora-
čuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2000, vendar
najkasneje do konca marca 2001.

V okviru začasnega financiranja proračuna se lahko
financirajo le investicije, ki so bile vključene že v proračun
leta 2000 in se nadaljujejo v letu 2001, oziroma se v letu
2000 iz objektivnih razlogov niso mogle začeti in so bile
vključene v proračun, vendar le do višine, sorazmerne s
porabljenimi sredstvi proračuna v enakem obdobju pretekle-
ga leta.

3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševa-

ti plačila porabnikom proračuna le do višine zneska iz pred-
hodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o finan-
ciranju občin in zakona o javnih financah ter drugih predpi-
sov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave, uporablja pa se

od 1. januarja 2001.

Št. 40204-4/00
Murska Sobota, dne 11. decembra 2000.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

5036. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Mestne občine Murska Sobota za leto
2001

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 18/84), 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 11. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni obči-
ni Murska Sobota (Uradni list RS, št. 56/00) ter 17. člena
statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.
23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji
dne 21. decembra 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Mestne občine Murska Sobota za leto

2001

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota
za leto 2001 znaša 0,098 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001.

Št. 42008-80/00
Murska Sobota, dne 21. decembra 2000.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

PREVALJE

5037. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Prevalje za leto 2000

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS,
št. 15/99) je Občinski svet občine Prevalje na 17. seji dne
28. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Prevalje za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Prevalje za leto 2000

(Uradni list RS, št. 17/00), se spremeni 2. člen, ki na novo
glasi:

Skupni prihodki proračuna za leto 2000 znašajo
839,668.309,92 SIT in se razporejajo za

tekoče odhodke 204.884.001,00 SIT
tekoče transfere 226.396.544,70 SIT
investicijske odhodke 396.166.627,00 SIT
investicijske transfere 10.946.000,00 SIT
sredstva rezerve 3.900.000,00 SIT
Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev

sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za
leto 2000. Sestavni del proračuna sta tudi račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen
4. člen odloka se dopolni tako, da se dodata nova

odstavka:
Ne glede na določila prejšnjega odstavka občinski svet

pooblasti župana, da lahko v soglasju matičnega odbora in v
skladu z zakonom o javnih financah prerazporeja proračun-
ska sredstva zaradi prilagajanja proračuna novim okolišči-
nam, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjek-
tivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti.

O prerazporeditvah se mora župan posvetovati z matič-
nim odborom in o prerazporeditvah šestmesečno poročati
občinskemu svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se
v poročilu o izvrševanju proračuna in v zaključnem računu
proračuna posebej pojasnijo prerazporeditve.

3. člen
Spremeni se 7. člen, ki na novo glasi:
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-

ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
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potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav na-
lezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesre-
če, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

4. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se za proračunsko
leto 2000.

Št. 410-01-00/1
Prevalje, dne 28. novembra 2000.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

5038. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev
koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja
s čistilno napravo in izvajanje gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda v Občini Prevalje

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3., 8. in 14. člena
odloka o gospodarskih javnih službah (MUV, št. 9/94) ter
15. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99)
je Občinski svet občine Prevalje na seji dne 28. 11. 2000
sprejel

O D L O K
o koncesijskem aktu za podelitev koncesije

za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno
napravo in izvajanje gospodarske javne službe

odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda v Občini Prevalje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem aktom Občina Prevalje (v nadaljevanju: konce-

dent) določa predmet in pogoje za oddajo koncesije za
izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izva-
janje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komu-
nalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine
Prevalje.

Odlok odloča predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesionirane gospodar-

ske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) in območju
njenega delovanja;

2. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe
(v nadaljevanju besedila: koncesionar);

3. javna pooblastila koncesionarju;
4. splošne pogoje za izvajanje javne službe;
5. način financiranja javne službe;
6. način podelitve koncesije;
7. nadzor nad izvajanjem koncesije;
8. prenehanje koncesijskega razmerja;
9. druge pogoje za izvajanje koncesionirane javne službe.

2. člen
Predmet koncesije je izgradnja objektov in naprav ter

izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Ob-
čine Prevalje.

3. člen
Koncesija zajema:
– izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne napra-

ve,
– izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunal-

nih, odpadnih in padavinskih voda za čas trajanja koncesije.

Koncesijo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in no-
ve čistilne naprave se izvede na podlagi prostorsko izvedbe-
ne in projektno-tehnične dokumentacije koncesionarja, ki jo
predhodno sprejme oziroma potrdi koncedent.

Koncesija za izvajanje javne službe zajema izvajanje
javne službe z že izgrajenimi objekti in napravami za odvaja-
nje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda
ter z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje komunal-
nih, odpadnih in padavinskih voda, ki jih bo zgradil koncesi-
onar.

4. člen
Uporabniki koncesionirane dejavnosti javne službe so

fizične in pravne osebe v Občini Prevalje.
Uporabniki koncesionirane dejavnosti so pravne ose-

be, fizične in druge osebe, ki so priključene ali uporabljajo
koncesioniran sistem odvajanja in čiščenja odpadnih, ko-
munalnih in padavinskih voda v Občini Prevalje.

II. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
KONCESIONAR

5. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, konzor-

cij z določenim nosilcem ali kapitalska družba (v kateri je
lahko udeležen tudi javni kapital), če izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije. Koncesio-
nar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki Slo-
veniji.

6. člen
Koncesionar mora poleg z javnim razpisom določenih

pogojev izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je pred-

met koncesije,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri projektira-

nju, graditvi, upravljanju, obratovanju in vzdrževanju objek-
tov in naprav za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih in
padavinskih voda ter čistilnih naprav,

– da izpolnjuje mednarodne standarde kakovosti na
področju svoje dejavnosti,

– da izdela celovit projekt izgradnje komunalnega si-
stema za odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in
padavinskih voda, ki mora vsebovati: celovit prikaz izgradnje
kanalizacijskega omrežja po naseljih, zajetih v koncesiji,
načrt vključevanja obstoječih objektov in naprav, oceno vre-
dnosti sistema, planiran čas izgradnje s terminsko navedbo
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vključevanja posameznih delov občine v sistem (faznost vklju-
čevanja),

– da predloži zaprto finančno konstrukcijo investicije,
za katero vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo zagotavlja
koncesionar, po izgradnji pa tudi zagotavlja sredstva za vzdr-
ževanje sistema in zagotavlja kvalitetno storitev za končne
uporabnike sistema,

– da pripravi in predloži ceno in strukturo cene ter
projekcijo finančnih obremenitev končnih uporabnikov za
ves čas trajanja koncesije in ločeno po vrstah uporabnikov,
pri tem pa kot izhodišče upošteva veljavno zakonodajo na
področju politike in kontrole cen komunalnih storitev v Re-
publiki Sloveniji,

– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa
pri izvajanju javne službe na dolgi rok, pred pridobivanjem
dobička na vložena sredstva,

– da pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje proti odgo-
vornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem
koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni ljudje tretji
osebi, občini ali državi.,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran,
sprejel vse obveznosti iz tega odloka – koncesijskega akta
in pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da predloži garancijo za izvedbo projekta ter garanci-
jo za pravočasno in kvalitetno izvedbo projekta,

– da skrbi za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja za
ves čas trajanja koncesije,

– da parafira predlog koncesijske pogodbe, da se stri-
nja s predlogi koncedenta,

– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja
tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki
Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, kate-
rih uporabo Republika Slovenija priznava.

III. JAVNA POOBLASTILA

7. člen
Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja

javna pooblastila:
– pravico izključnega upravljanja (izkoriščanja) in vzdr-

ževanja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v Obči-
ni Prevalje, ki so last koncedenta,

– pravico izgradnje kanalizacijskega omrežja in čistilne
naprave,

– pravico oblikovati predloge cen svojih storitev, z upoš-
tevanjem zakonov in uredb, ki urejajo področje koncesioni-
rane dejavnosti in kontrole cen,

– pravico določati pogoje za priključitev na javno kana-
lizacijsko omrežje v skladu s sprejetimi odloki in akti občine,
ter zakonom,

– koncedent lahko določi koncesionarju tudi druga jav-
na pooblastila, ki se opredelijo v koncesijski pogodbi.

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

8. člen
Splošni pogoji za izvajanje koncesionirane gospodar-

ske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpa-

dnih in padavinskih voda ter izgradnje kanalizacijskega omre-
žja so:

Koncesionar:
– prevzame projektiranje, izgradnjo kanalizacijskega

omrežja v Občini Prevalje na območju, ki ga zajema konce-
sija, skladno z zakonom o varstvu okolja, drugimi zakoni,
podzakonskimi predpisi in standardi na tem področju;

– izvaja koncesionirano dejavnost tako, da se zagotovi
upoštevanje zahtev koncedenta in potreb uporabnikov;

– upravlja objekte, naprave ter sredstva kanalizacijske-
ga omrežja v skladu s pravili dobrega gospodarja;

– omogoči priključevanje na kanalizacijsko omrežje v
skladu s tehničnimi možnostmi;

– kontinuirano in kvalitetno izvaja dejavnost;
– vodi kataster objektov in naprav;
– odvaja koncesijske dajatve;
– predloži letno poročilo o poslovanju;
– omogoči strokovni in finančni nadzor na zahtevo kon-

cedenta ali pristojne inšpekcije;
– oblikuje cene v skladu z veljavnimi predpisi, predpisi

o kontroli cen in predpisi koncedenta;
– upošteva morebitne prioritete, ki jih sprejme konce-

dent;
– prevzame odgovornost za škodo, povzročene kon-

cedentu ali drugim z izvajanjem koncesionirane javne slu-
žbe;

– pri fazni uvedbi izgradnje upošteva funkcioniranje ob-
jekta kot tehnološko zaokrožene celote ter predvidi vire
financiranja za posamezno fazo.

V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

9. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno oprede-

lita v koncesijski pogodbi.
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesij-

ske pogodbe, oziroma v skladu z njenimi določili.
Koncesija traja, dokler ne nastopi eden od razlogov iz

41. in 42. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
Koncesijska pogodba se po njenem izteku lahko po-

daljša.

VI. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

10. člen
Viri financiranja za izgradnjo kanalizacijskega omrežja

in čistilne naprave so lastna sredstva koncesionarja, medna-
rodni in domači bančni krediti, nepovratna sredstva, držav-
ne subvencije, lastna sredstva koncedenta, prispevki upora-
bnikov, takse in davki, ter drugi viri občinskega in državnega
proračuna.

Koncedent je soinvestitor izgradnje kanalizacijskega
omrežja in čistilne naprave v višini sredstev, ki jih zagotovi iz
naslova lastnih sredstev, nepovratnih sredstev in subvencij
države, taks in prispevkov.

Kolikor se za projekt pridobijo nepovratna sredstva
evropskih skladov, državnega proračuna ali koncedent vloži
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lastna sredstva, mora koncesionar predvideti del projekta, ki
se bo financiral iz pridobljenih nepovratnih sredstev. V tem
primeru se ta del projekta kot zaključena celota šteje kot
lastna sredstva koncedenta.

Že zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki ga bo koncesio-
nar vključil v projekt, se šteje kot lastna sredstva konce-
denta.

Viri financiranja koncesionirane gospodarske javne slu-
žbe so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki jih v
svojem imenu in za svoj račun izvaja koncesionar, in sicer
po cenah in normativih, odobrenih s strani koncedenta,
davki in takse ter drugi viri, določeni z zakonom in občinski-
mi akti.

11. člen
Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko da-

jatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstot-

ku od cene enote proizvoda ali storitve koncesionarja, način
obračuna in plačila pa se podrobneje določi v koncesijski
pogodbi.

Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podat-
ke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje
koncesijska dajatev.

Koncesijska dajatev se lahko plača tudi v fiksnem –
enkratnem znesku v odvisnosti od vrednosti investicije.

V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa
zagotavljanja obvezne javne gospodarske službe, se lahko
koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov tudi
odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli
v koncesijski pogodbi.

VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

12. člen
Koncesija bo v skladu s 36. in 37. členom zakona o

gospodarskih javnih službah podeljena na podlagi javnega
razpisa.

Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skla-
du z zakonom o gospodarskih javnih službah in ob smiselni
uporabi postopka po zakonu o javnih naročilih.

Javni razpis mora vsebovati navedbe o predmetu kon-
cesije, pogojih za koncesijo, elementih, ki jih mora vsebova-
ti prijava na razpis, začetku in trajanje koncesije, zahtevanih
strokovnih podlagah, ki jih zagotovi ponudnik, roku za prija-
vo, roku za izbor koncesionarja, roku v katerem bodo ponu-
dniki obveščeni o izboru in o odgovorni osebi za dajanje
informacij.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS. Če javni
razpis ni uspel, se lahko ponovi.

Koncesionar je na podlagi sklenjene pogodbe o izbiri
koncesionarja upravičen začeti vse upravne postopke, po-
vezane s posegi v prostor in opravljati druge investitorske
posle.

13. člen
Koncedent si pridržuje pravico, da glede na javni inte-

res, ne sklene koncesijske pogodbe z nobenim od ponudni-
kov.

14. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-

narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v
skladu z zakonom in s tem odlokom.

Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene žu-
pan Občine Prevalje.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

15. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije v skladu z določbami

koncesijske pogodbe opravlja občinska uprava oziroma po
županu pooblaščena strokovna oseba ali institucija.

Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje
pristojna inšpekcijska služba.

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

16. člen
Koncesijsko razmerje preneha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe,

– z odkupom koncesije,

– z odvzemom koncesije,

V drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

17. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je

pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne
podaljšata,

– z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge

medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe, se
določijo v koncesijski pogodbi.

18. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da

koncesionar preneha opravljati javno službo pred potekom
časa trajanja koncesije, koncedent pa prevzame vse objek-
te in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače prido-
bil. Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s koncesijsko
pogodbo.

19. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo ne gle-

de na določila pogodbe:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v

za to določenem roku,
– če dejavnost ne izvaja redno, strokovno in pravoča-

sno, skratka tako, da so povzročene motnje v dejavnosti,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakon-

skih predpisov in določil te pogodbe,
– če se pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standar-

dov ali navodil koncedenta,
– če v izvajanju javne službe obračunava višje cene od

dovoljenih,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha

izvajati kot koncesija, v primeru stečaja koncesionarja,
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– v drugih primerih, ki jih zagotovi občinski svet konce-
denta.

Koncedent mora koncesionarju dati primeren rok za
odpravo kršitev.

X. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONIRANE
JAVNE SLUŽBE

20. člen
Koncedent mora zagotoviti koncesionarju vso pomoč

za sprejem ustreznih prostorskih aktov, pridobitev potrebnih
dovoljenj, pooblastil oziroma drugih aktov, potrebnih za iz-
vedbo projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja in čistilne
naprave ter za opravljanje gospodarske javne službe, ki je
predmet koncesije.

21. člen
Koncedent bo v primeru, ko z lastniki ali uporabniki

prostora ne bo dosežen dogovor za izgradnjo kanalizacij-
skega omrežja in naprav, predlagal postopek razlastitve za
potrebe upravičene služnosti za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja in naprav.

22. člen
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki sprem-

lja delo koncesionirane javne službe in občasno občini po-
sreduje oceno njenega dela.

Občinski svet mora občasno, najmanj pa enkrat na leto
obravnavati delo koncesionirane javne službe ter v primeru
potrebe sprejeti ustrezne ukrepe za njeno brezhibno izvaja-
nje.

23. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na

drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti

opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, na-
stalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so
nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha
samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesi-
onarjem.

24. člen
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem kon-

cesionirane dejavnosti po tem odloku, in način prevzema
javne službe se določita s koncesijsko pogodbo.

XI. KONČNA DOLOČBA

25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 353-06-2/00-12
Prevalje, dne 28. novembra 2000.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

5039. Sklep o prenehanju veljavnosti pravil in kriterijev
za dodelitev socialnih stanovanj

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98 , 74/98, 70/00) je Občinski svet
občine Prevalje na 17. redni seji dne 28. 11. 2000 sprejel
naslednji

S K L E P

1
Na območju Občine Prevalje prenehajo veljati pravila in

kriteriji za dodelitev socialnih stanovanj (MUV, št. 7/95).

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 360/01-99/10
Prevalje, dne 28. novembra 2000.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

5040. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98 , 74/98, 70/00) je Občinski svet
občine Prevalje na 17. redni seji dne 28. 11. 2000 sprejel
naslednji

S K L E P

1
Zemljišču parc. št. 602/3 – pot v izmeri 166 m2,

pripisano pri seznamu IV., k.o. Jamnica, se odvzame status
javnega dobra in se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek iste
k.o., kjer se vknjiži lastninska pravica za osebo z imenom:
Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje – do celote.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 420-07-99/32-6
Prevalje, dne 28. novembra 2000.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.
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PUCONCI

5041. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje
Dankovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne 3. 12.
2000 je Svet KS Mačkovci na seji dne 4. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje Dankovci

1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje

Dankovci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu, ki
je bil 3. 12. 2000 uvede krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Mačkovci-

naselje Dankovci se uvede za obdobje petih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena

za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in si-
cer:

– gradnjo javne razsvetljave,
– gradnja vodovoda,
– vzdrževanje cest, mostov, vodotokov ter ostale ko-

munalne infrastrukture,
– vzdrževanje objektov KS,
– modernizacija cest,
– vzdrževanje pokopališča,
– izgradnja mrliške vežice,
– društvena dejavnost,
– funkcionalna dejavnost.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivali-

ščem v naselju Dankovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega od-

stavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogod-

bah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z

varstvenim dodatkom,
– 9% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavaro-

valne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova-
nje s stalnim bivališčem v naselju Dankovci,

– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.

5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačeval-

ci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samo-

stojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samo-
prispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Re-
publiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopri-
spevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Mačkovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni

račun Krajevne skupnosti Mačkovci št. 51900-842-097-
82112.

Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-
grama je odgovoren Svet KS Mačkovci.

O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Mačkovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Mačkovci-naselje Dankovci.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 420-10/2000
Mačkovci, dne 4. decembra 2000.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

5042. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu
dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del območja KS Mačkovci-
naselje Dankovci

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o

izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

območja KS Mačkovci-naselje Dankovci

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 132 volilcev.
2. Na referendumu je glasovalo 65 volilcev ali 49,24%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 52 volilcev

ali 80% volilcev, ki so glasovali.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 13 volil-

cev ali 20% volilcev, ki so glasovali.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Mačkovci-naselje Dankovci
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izglasovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glaso-
vala večina volilcev, ki so glasovali.

Mačkovci, dne 3. decembra 2000.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

5043. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje
Kuštanovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne 3. 12.
2000 je Svet KS Mačkovci na seji dne 4. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje
Kuštanovci

1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje

Kuštanovci se na podlagi odločitve krajanov na referendu-
mu, ki je bil 3. 12. 2000 uvede krajevni samoprispevek v
denarju.

2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Mačkovci-

naselje Kuštanovci se uvede za obdobje petih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za

izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:
– gradnjo javne razsvetljave,
– gradnja vodovoda,
– vzdrževanje cest, mostov, vodotokov ter ostale ko-

munalne infrastrukture,
– vzdrževanje objektov KS,
– modernizacija cest,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– društvena dejavnost,
– funkcionalna dejavnost.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivali-

ščem v naselju Kuštanovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega od-

stavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogod-

bah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z

varstvenim dodatkom,
– 9% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavaro-

valne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova-
nje s stalnim bivališčem v naselju Kuštanovci,

– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.

5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačeval-

ci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samo-

stojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samo-
prispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Re-
publiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopri-
spevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Mačkovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni

račun Krajevne skupnosti Mačkovci št. 51900-842-097-
82112.

Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-
grama je odgovoren Svet KS Mačkovci.

O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Mačkovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Mačkovci-naselje Kuštanovci.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 420-11/2000
Mačkovci, dne 4. decembra 2000.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

5044. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu
dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del območja KS Mačkovci-
naselje Kuštanovci

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o

izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

območja KS Mačkovci-naselje Kuštanovci

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 158 volilcev.
2. Na referendumu je glasovalo 65 volilcev ali 41,14%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 54 volilcev

ali 83,07% volilcev, ki so glasovali.
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4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 11 volil-
cev ali 16,93% volilcev, ki so glasovali.

5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Mačkovci-naselje Kuštanovci
izglasovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glaso-
vala večina volilcev, ki so glasovali.

Mačkovci, dne 3. decembra 2000.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

5045. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje
Mačkovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne 3. 12.
2000 je Svet KS Mačkovci na seji dne 4. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje Mačkovci

1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje

Mačkovci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu,
ki je bil 3. 12. 2000 uvede krajevni samoprispevek v denar-
ju.

2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Mačkovci-

naselje Mačkovci se uvede za obdobje petih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena

za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in si-
cer:

– gradnjo javne razsvetljave,
– gradnja vodovoda,
– vzdrževanje cest, mostov, vodotokov ter ostale ko-

munalne infrastrukture,
– vzdrževanje objektov KS,
– modernizacija cest,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– društvena dejavnost,
– funkcionalna dejavnost.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivali-

ščem v naselju Mačkovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega od-

stavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogod-

bah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,

– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z
varstvenim dodatkom,

– 9% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavaro-

valne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova-
nje s stalnim bivališčem v naselju Mačkovci,

– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.

5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačeval-

ci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samo-

stojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samo-
prispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Re-
publiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopri-
spevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Mačkovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni

račun Krajevne skupnosti Mačkovci št. 51900-842-097-
82112.

Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-
grama je odgovoren Svet KS Mačkovci.

O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Mačkovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Mačkovci-naselje Mačkovci.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 420-12/2000
Mačkovci, dne 4. decembra 2000.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

5046. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu
dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del območja KS Mačkovci-
naselje Mačkovci

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o

izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

območja KS Mačkovci-naselje Mačkovci
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1. V volilni imenik je bilo vpisanih 194 volilcev.
2. Na referendumu je glasovalo 84 volilcev ali 43,30%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 47 volilcev

ali 55,95% volilcev, ki so glasovali.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 35 volil-

cev ali 41,67% volilcev, ki so glasovali.
5. Neveljavni glasovnici sta bili 2 ali 2,38% volilcev, ki

so glasovali.
Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Mačkovci-naselje Mačkovci
izglasovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glaso-
vala večina volilcev, ki so glasovali.

Mačkovci, dne 3. decembra 2000.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

5047. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje
Moščanci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne 3. 12.
2000 je Svet KS Mačkovci na seji dne 4. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje Moščanci

1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje

Moščanci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu,
ki je bil 3. 12. 2000 uvede krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Mačkovci-

naselje Moščanci se uvede za obdobje petih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena

za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in si-
cer:

– gradnjo javne razsvetljave,
– gradnja vodovoda,
– vzdrževanje cest, mostov, vodotokov ter ostale ko-

munalne infrastrukture,
– vzdrževanje objektov KS,
– modernizacija cest,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– društvena dejavnost,
– funkcionalna dejavnost.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivali-

ščem v naselju Moščanci.

Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega od-
stavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:

– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogod-
bah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,

– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z
varstvenim dodatkom,

– 9% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,

– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavaro-
valne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova-
nje s stalnim bivališčem v naselju Moščanci,

– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.

5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačeval-

ci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samo-

stojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samo-
prispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Re-
publiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopri-
spevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Mačkovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni

račun Krajevne skupnosti Mačkovci št. 51900-842-097-
82112.

Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-
grama je odgovoren Svet KS Mačkovci.

O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Mačkovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Mačkovci-naselje Moščanci.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 420-13/2000
Mačkovci, dne 4. decembra 2000.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Mačkovci
Štefan Zelko l. r.
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5048. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu
dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del območja KS Mačkovci-
naselje Moščanci

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o

izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

območja KS Mačkovci-naselje Moščanci

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 244 volilcev.
2. Na referendumu je glasovalo 118 volilcev ali

48,36%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 76 volilcev

ali 64,41% volilcev, ki so glasovali.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 42 volil-

cev ali 35,59% volilcev, ki so glasovali.
5. Neveljavni glasovnic ni bilo.
Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Mačkovci-naselje Moščanci
izglasovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glaso-
vala večina volilcev, ki so glasovali.

Mačkovci, dne 3. decembra 2000.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

5049. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje Otovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne 3. 12.
2000 je Svet KS Mačkovci na seji dne 4. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje Otovci

1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje

Otovci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu, ki
je bil 3. 12. 2000 uvede krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Mačkovci-

naselje Otovci se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1.
1. 2001 do 31. 12. 2005.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za

izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:
– gradnjo javne razsvetljave,
– gradnja vodovoda,

– vzdrževanje cest, mostov, vodotokov ter ostale ko-
munalne infrastrukture,

– vzdrževanje objektov KS,
– modernizacija cest,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– društvena dejavnost,
– funkcionalna dejavnost.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivali-

ščem v naselju Otovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega od-

stavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogod-

bah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z

varstvenim dodatkom,
– 9% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavaro-

valne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova-
nje s stalnim bivališčem v naselju Otovci,

– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.

5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačeval-

ci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samo-

stojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samo-
prispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Re-
publiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopri-
spevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Mačkovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni

račun Krajevne skupnosti Mačkovci št. 51900-842-097-
82112.

Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-
grama je odgovoren Svet KS Mačkovci.

O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Mačkovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Mačkovci-naselje Otovci.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 420-14/2000
Mačkovci, dne 4. decembra 2000.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Mačkovci
Štefan Zelko l. r.
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5050. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu
dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del območja KS Mačkovci-
naselje Otovci

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o

izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

območja KS Mačkovci-naselje Otovci

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 216 volilcev.
2. Na referendumu je glasovalo 127 volilcev ali

58,80%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 85 volilcev

ali 66,93% volilcev, ki so glasovali.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 40 volil-

cev ali 31,50% volilcev, ki so glasovali.
5. Neveljavni glasovnici sta bili 2 ali 1,57% volilcev, ki

so glasovali.
Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Mačkovci-naselje Otovci izgla-
sovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glasovala
večina volilcev, ki so glasovali.

Mačkovci, dne 3. decembra 2000.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

5051. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje
Pečarovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne 3. 12.
2000 je Svet KS Mačkovci na seji dne 4. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje Pečarovci

1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje

Pečarovci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu,
ki je bil 3. 12. 2000 uvede krajevni samoprispevek v denar-
ju.

2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Mačkovci-

naselje Pečarovci se uvede za obdobje petih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena

za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in si-
cer:

– gradnjo javne razsvetljave,
– gradnja vodovoda,
– vzdrževanje cest, mostov, vodotokov ter ostale ko-

munalne infrastrukture,
– vzdrževanje objektov KS,
– modernizacija cest,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– društvena dejavnost,
– funkcionalna dejavnost.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivali-

ščem v naselju Pečarovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega od-

stavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogod-

bah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z

varstvenim dodatkom,
– 9% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavaro-

valne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova-
nje s stalnim bivališčem v naselju Pečarovci,

– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.

5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačeval-

ci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samo-

stojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samo-
prispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Re-
publiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopri-
spevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Mačkovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni

račun Krajevne skupnosti Mačkovci št. 51900-842-097-
82112.

Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-
grama je odgovoren Svet KS Mačkovci.

O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Mačkovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Mačkovci-naselje Pečarovci.
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8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 420-15/2000
Mačkovci, dne 4. decembra 2000.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

5052. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu
dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del območja KS Mačkovci-
naselje Pečarovci

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o

izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

območja KS Mačkovci-naselje Pečarovci

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 363 volilcev.

2. Na referendumu je glasovalo 187 volilcev ali
51,51%.

3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 135 volilcev
ali 72,19% volilcev, ki so glasovali.

4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 47 volil-
cev ali 25,14% volilcev, ki so glasovali.

5. Neveljavni glasovnic je bilo 5 ali 2,67% volilcev, ki
so glasovali.

Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Mačkovci-naselje Pečarovci
izglasovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glaso-
vala večina volilcev, ki so glasovali.

Mačkovci, dne 3. decembra 2000.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

5053. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje
Prosečka vas

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne 3. 12.
2000 je Svet KS Mačkovci na seji dne 4. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje Prosečka
vas

1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje

Prosečka vas se na podlagi odločitve krajanov na referendu-
mu, ki je bil 3. 12. 2000 uvede krajevni samoprispevek v
denarju.

2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Mačkovci-

naselje Prosečka vas se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena

za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in si-
cer:

– gradnjo javne razsvetljave,
– gradnja vodovoda,
– vzdrževanje cest, mostov, vodotokov ter ostale ko-

munalne infrastrukture,
– vzdrževanje objektov KS,
– modernizacija cest,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– društvena dejavnost,
– funkcionalna dejavnost.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivali-

ščem v naselju Prosečka vas.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega od-

stavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogod-

bah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z

varstvenim dodatkom,
– 9% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavaro-

valne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova-
nje s stalnim bivališčem v naselju Prosečka vas,

– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.

5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačeval-

ci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samo-

stojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samo-
prispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Re-
publiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopri-
spevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.
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Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Mačkovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni

račun Krajevne skupnosti Mačkovci št. 51900-842-097-
82112.

Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-
grama je odgovoren Svet KS Mačkovci.

O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Mačkovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Mačkovci-naselje Prosečka vas.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 420-17/2000
Mačkovci, dne 4. decembra 2000.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

5054. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu
dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del območja KS Mačkovci-
naselje Prosečka vas

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o

izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

območja KS Mačkovci-naselje Prosečka vas

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 120 volilcev.
2. Na referendumu je glasovalo 82 volilcev ali 68,33%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 50 volilcev

ali 60,97% volilcev, ki so glasovali.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 32 volil-

cev ali 39,03% volilcev, ki so glasovali.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Mačkovci-naselje Prosečka vas
izglasovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glaso-
vala večina volilcev, ki so glasovali.

Mačkovci, dne 4. decembra 2000.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

5055. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje
Poznanovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne 3. 12.
2000 je Svet KS Mačkovci na seji dne 4. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

Krajevne skupnosti Mačkovci–naselje
Poznanovci

1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje

Poznanovci se na podlagi odločitve krajanov na referendu-
mu, ki je bil 3. 12. 2000 uvede krajevni samoprispevek v
denarju.

2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Mačkovci-

naselje Poznanovci se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena

za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in si-
cer:

– gradnjo javne razsvetljave,
– gradnja vodovoda,
– vzdrževanje cest, mostov, vodotokov ter ostale ko-

munalne infrastrukture,
– vzdrževanje objektov KS,
– modernizacija cest,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– društvena dejavnost,
– funkcionalna dejavnost.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivali-

ščem v naselju Poznanovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega od-

stavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogod-

bah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z

varstvenim dodatkom,
– 9% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavaro-

valne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova-
nje s stalnim bivališčem v naselju Poznanovci,

– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.

5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
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6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačeval-

ci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samo-

stojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samo-
prispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Re-
publiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopri-
spevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Mačkovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni

račun Krajevne skupnosti Mačkovci št. 51900-842-097-
82112.

Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-
grama je odgovoren Svet KS Mačkovci.

O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Mačkovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Mačkovci-naselje Poznanovci.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 420-15/2000
Mačkovci, dne 4. decembra 2000.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

5056. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu
dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del območja KS Mačkovci-
naselje Poznanovci

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o

izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

območja KS Mačkovci-naselje Poznanovci

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 180 volilcev.
2. Na referendumu je glasovalo 68 volilcev ali 37,78%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 17 volilcev

ali 25% volilcev, ki so glasovali.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 51 volil-

cev ali 75% volilcev, ki so glasovali.
5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in izida glasovanja volilna komisija

ugotavlja, da v delu KS Mačkovci-naselje Poznanovci ni bil
izglasovan krajevni samoprispevek, saj za uvedbo ni glaso-
vala večina volilcev, ki so glasovali.

Mačkovci, dne 3. decembra 2000.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

5057. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Zenkovci–naselje
Puževci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne 3. 12.
2000 je Svet KS Zenkovci na seji dne 4. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

Krajevne skupnosti Zenkovci–naselje Puževci

1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Zenkovci-naselje

Puževci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu, ki
je bil 3. 12. 2000 uvede krajevni samoprispevek v denarju.

2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Zenkovci-

naselje Puževci se uvede za obdobje štirih let, in sicer od 1.
1. 2001 do 31. 12. 2004.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena

za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in si-
cer:

– modernizacijo javnih poti,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– vzdrževanje objektov KS,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– funkcionalno dejavnost,
– sofinanciranje društev,
– ostale sprotne potrebe.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivali-

ščem v naselju Puževci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega od-

stavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogod-

bah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 8% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavaro-

valne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova-
nje s stalnim bivališčem v naselju Puževci,

– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
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5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v

skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačeval-

ci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samo-

stojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samo-
prispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Re-
publiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopri-
spevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Zenkovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni

račun Krajevne skupnosti Zenkovci št. 51900-842-097-
82250.

Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega pro-
grama je odgovoren Svet KS Zenkovci.

O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Zenkovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Zenkovci-naselje Puževci.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 420-18/2000
Puževci, dne 4. decembra 2000.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Zenkovci
Milovan Jakovljevič l. r.

5058. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Zenkovci o izidu glasovanja na referendumu dne
3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka
za del območja KS Zenkovci-naselje Puževci

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Zenkovci o

izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del

območja KS Zenkovci-naselje Puževci

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 166 volilcev.

2. Na referendumu je glasovalo 90 volilcev ali 54,22%.

3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 76 volilcev
ali 84,44% volilcev, ki so glasovali.

4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 13 volil-
cev ali 14,45% volilcev, ki so glasovali.

5. Neveljavna glasovnica je bila 1 ali 1,11% volilcev, ki
so glasovali.

Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Zenkovci-naselje Puževci izgla-
sovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glasovala
večina volilcev, ki so glasovali.

Puževci, dne 3. decembra 2000.

Predsednik
Volilne komisije

krajevne skupnosti Zenkovci
Štefan Temlin l. r.

SLOVENJ GRADEC

5059. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine
Slovenj Gradec v letu 2001

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj

Gradec v letu 2001

I
V letu 2001 se financiranje funkcij Mestne občine Slo-

venj Gradec ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih
namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) za-
časno nadaljuje na podlagi proračuna Mestne občine Slo-
venj Gradec za leto 2000. Začasno financiranje traja najdlje
do 31. marca 2001.

II
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

III
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2001.

Št. 40304-0002/2000
Slovenj Gradec, dne 7. decembra 2000.

Župan
Občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.
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TURNIŠČE

5060. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Turnišče

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. 45/94
– odl. US RS, št. 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 –
 odl. US RS, št. 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS in 70/98), na
podlagi 12. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS,
št. 52/99) ter v skladu z uredbo o skupnih osnovah in
kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest (Uradni list RS, št. 24/98 in 56/98) je Občinski svet
občine Turnišče na 13. seji dne 6. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Turnišče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi

organizacijo in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Turnišče.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določeni s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi or-
ganizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega ob-
veščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konfer-
encah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ust-
rezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v
občinski upravi.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini

Turnišče ustanovi enovit organ Občinska uprava občine
Turnišče, s sedežem v Turnišču, Ulica Štefana Kovača 73 (v
nadaljnjem besedilu: občinska uprava).

Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,

– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje
pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev
v postopkih,

– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institu-

cijami.

6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organ-

izacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristo-

jnosti občine.

7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava

naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzor-
ni odbor ter druge občinske organe;

– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe

organov občine;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opre-

mo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov

občine;
– nalog, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri nji-

hovem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

8. člen
Na področju normativnih-pravnih zadev občinska up-

rava opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč,

ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski orga-
ni;

– sestavljanje pogodb, oceno prejetih pogodb in pravno
spremljanje pogodb;

– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe o teh postop-

kih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih zadevah;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pris-

tojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
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10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun pro-

računa;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ;

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, kra-
jevne skupnosti;

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti
občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih
razmerij;

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;

– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva;

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjet-
ja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-

nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem program-
ov;

– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravl-

ja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pros-

torskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;

– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam

pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine;

– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic
in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;

– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih
določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;

– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organ-

izacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izva-
janjem;

– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-
lja nadzor nad investicijami;

– opravlja druge naloge na tem področju.

16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna

notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja de-
javnost naslednjih gospodarskih javnih služb:

– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske služb ter urejanja

in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin,
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in ogla-

ševanje,
– oskrba s pitno vodo,
– upravljanje, vzdrževanje in obnovo kanalizacijskih in

ostalih objektov in naprav ter
– vodenje javnih del.

17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad

izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kater-
imi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev

občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občin-
skega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga

imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koor-

dinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
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pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino;

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini;

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave;

– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se

nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovor-
nosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če
ga župan za to pooblasti.

Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti univerzitetno izobrazbo.

22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občin-
ske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi s
pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.

23. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in poob-
lastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za svoje
delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodnin-
sko pa županu.

24. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana

oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavo problematike.

Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj
enkrat na mesec.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Župan Občine Turnišče v roku enega meseca po uvel-

javitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
v Občinski upravi občine Turnišče, ki je podlaga za
razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.

26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o
delavcih v Občinski upravi občine Turnišče (Uradni list RS,
št. 39/95).

27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 4/13-2000
Turnišče, dne 6. decembra 2000.

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.
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POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA
REPUBLIKE SLOVENIJE (PoDZ)
z razlagami
Nove poslance državnega zbora je pričakala tudi nova izdaja poslovnika, ki uokvirja tako pravice
in dolžnosti poslancev kot vlade, predsednika države, državnega sveta in vseh, ki na tak ali
drugačen način sodelujejo z državnim zborom.

Poslovniškim določbam, ki vključujejo vse spremembe in dopolnitve, sledijo razlage, kakor tudi
stališča, priporočila in mnenja komisije za poslovnik, ki pokažejo rešitev marsikaterega odprtega
vprašanja, ki ga prinaša vsakdanje delo poslancev in služb državnega zbora.

Lažje iskanje omogoča podrobno stvarno kazalo, kjer so pri posameznih geslih navedeni členi
poslovnika, kakor tudi razlage, stališča, mnenja oziroma priporočila.

Cena 3996 SIT z DDV 10535

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA
REPUBLIKE SLOVENIJE (PoDZ) Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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